
Nyhedsbrev nr 10 - Marts 2022
Vellykket generalforsamling - og John Nielsen arrangement i april

Over 30 var mødt frem, da Tunø Kunst Kultur lørdag holdt generalforsamling i Ølykkecentret på Tunø.
Foreningens formand Christine Løhndorf aflagde beretning på bestyrelsens vegne, og det fremgik, at trods
corona har aktivitetsniveauet været højt, og arrangementerne har været vellykkede. Hun udtrykte stor tak til
medlemmerne og bidragsydere som f. eks. Odder Kulturforening,

Foreningens økonomi viste et overskud på 36.490 kr., kunne kasserer Solveig Stilling fortælle. Det forholdsvis
store overskud er dog primært et resultat af, at den hedengangne festivalforening for Tunø Festival skænkede
TKK plakater fra næsten alle årene. Og de blev solgt på auktion og indbragte 26.000 kr.

Ved årets udgang var medlemstallet i TKK på 85, en pæn stigning i forhold til tidligere.
Foreningens bestyrelse blev genvalgt uden modkandidater.
Et grundigt referat fra generalforsamligen finder du på hjemmesiden http://tunoekunstkultur.dk

Racerkører John Nielsen - Meld dig til !
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Tunø Kunst Kultur håber at få både medlemmer og ikke-medlemmer fra fastlandet at se, når John Nielsen 
gæster Tunø den 2. april 2022. 
TKK har derfor lavet en "John-Nielsen-pakke", der gør det let at tage en smuttur til øen og høre Danmarks mest 
vindende sportskører fortælle om sit liv og oplevelser. 
Arrangementet har været udsat på grund af coronaen, men nu ligger det fast: 
Pakken består af: 

- Færge - afg. Hou kl. 9 og retur i Hou 17.40 - Rundstykke og kaffe/the på færgen - Traktortur - simulator (5 
min.)
- let frokost - foredrag med John Nielsen - tid til at gå på oplevelse på øen
Prisen er 290 kr for medlemmer og 390 kr for ikke-medlemmer.
Adgang kun til foredraget koster 50 kr for medlemmer og 100 kr for ikke-medlemmer.
Arrangementet finder sted på Tunø skole den 22. januar kl 14. Tilmelding skal ske via mail til
info@tunoekunstkultur.dk
Læs mere på http://tunoekunstkultur.dk, hvor du også kan melde dig ind i foreningen.
Foreningen har allerede modtaget omkring en snes tilmeldinger til arrangementet med racerkører- og 
kommentator John Nielsen
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