Regulativ for Festivaludvalget
Regulativ af d. 1.04.2014
Vedtaget i sin nuværende udformning på
repræsentantskabsmødet den d 6. oktober 2015
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1. Almindelige bestemmelser
1.1 Formål
Festival-udvalgets formål er at arrangere, afholde og evaluere Otto Festival på årlig basis,
samt at videregive erfaringer, budgetter og regnskaber fra tidligere, for derved at kunne
udvikle festivalkonceptet fra år til år.
1.2 Organisering
Udvalget består af mindst otte medlemmer. Medlemmerne organiserer sig efter valg i
underudvalg og en styregruppe på fire-seks personer.

2. Medlemmer
2.1 Valg
Valgbar er enhver kollegianer. Festival-udvalget vælges af Repræsentantskabet en gang årligt
på valgrepræsentantskabsmødet i april. Det nye udvalg tiltræder efter arrangering, afholdelse
og evaluering af årets festival.
2.2 Opsigelse
Opsigelse kan indgives med 1 måneds varsel med virkning pr. den 1. i en måned. Eventuelle
opsagte stillinger opslås til først kommende repræsentantskabsmøde.
2.3 Løn
Stillingerne er ulønnede.
2.4 Ansvar
Udvalget er ansvarlig over for Repræsentantskabet.
2.5 Arbejdsopgaver
- Udvalgets overordnede ansvar er at arrangere og afholde Otto Festival og evaluere
festivalen umiddelbart efter afholdelse.
- Det er udvalgets ansvar at få godkendt festivalens budget af Repræsentantskabet
senest i januar, da dette ligger til grund for evt. fondsøgninger og mulighed for lån og
underskudsdækning af Kollegianersamfundet. På baggrund af budgetfremlæggelsen
skal Festivaludvalget anslå hvor mange penge de regner med at skulle låne af
kollegianersamfundet.
- Udvalget skal stå for kontakt og samarbejde med Fondsøgningsudvalget vedrørende
fondsøgning til festivalen.
- Efter festivalens afholdelse skal udvalget fremlægge og evaluere det endelige
regnskab både skriftligt og mundtligt ved det først kommende
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repræsentantskabsmøde, dog senest ved repræsentantskabsmødet i juni efter
festivalens afholdelse.
Udvalget fastlægger datoen for festivalen, som ligger i april. Datoen skal bestemmes i
god tid og i overensstemmelse med andre arrangementer på kollegiet og bliver
publiceret til kollegianerne i årsplanen
Udvalget kan orientere om udvalgets arbejde ved de to årlige introfester.
Udvalget har ansvar for at videreformidle erfaringer til det næste udvalg ved bl.a. at
dele tidligere nyttige dokumenter heriblandt budgetter og regnskaber. Dette skal ske
både skriftligt og mundtligt.

3. Økonomi
3.1 Udgiftsdisponering
Udvalget har mulighed for at låne penge af Kollegianersamfundet, efter at have fået godkendt
årets budget og lånets størrelse af Repræsentantskabet. Formandskabet kan bevilge flere
midler, hvis det vurderes nødvendigt for at festivalen kan afholdes. Alle sådanne bevillinger
skal efterfølgende fremlægges for repræsentantskabet.
Det tilstræbes at festivalen har en sund økonomi. Halvdelen af et eventuelt overskud går til
afholdelse af næste års festival, hvor den anden halvdel går til Kollegianersamfundet. Et
eventuelt underskud dækkes af Kollegianersamfundet.
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