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Referat af Landsmøde 2019, d. 20. marts kl. 17-19.30 

 

 

1. Valg af dirigent – Jens Ole vælges og han kan konstatere, at mødet er lovligt indkaldt 

2. Formandens beretning – fremgår af årsrapport. Henrik beretter desuden, at han ønsker at 

trække sig som formand, men forblive i bestyrelsen. Eftersom formanden ikke er på valg i år 

indsuppleres et bestyrelsesmedlem på først kommende møde 

3. Michael beretter om hans arbejde i JMI Classical Music Commitee og særligt om konferencen 

8.-11- marts i Berlin – Encore – new ways in classical music. Konferencen havde til formål at 

tænke klassisk musik på nye måder og særligt ved hjælp af de unges stemmer. Der var 40 

deltagere, 18-28 årige fra 18 lande. Fra Danmark deltog Esben Thoft Pedersen fra MGK og 

Peter Martin Kappel fra Konservatoriet. Begge deltagere fandt konferencen meget lærerig. 

Esben er på besøg på landsmødet og holder et spændende oplæg om hans oplevelse og 

læring fra konferencen med udgangspunkt i temaerne: Innovation & concertdesign, Music 

self- and project management, Music and social engagement 

4. Årsregnskab er godkendt af autoriseret revisor og kritisk revisor og taget til efterretning af 

bestyrelsen 

5. Handleplan – i den forløbne periode er der arbejdet med nye målgrupper og projekter i 

Jylland, i den kommende periode skal der være fokus på elevinddragelse, ikke nødvendigvis i 

bestyrelser men i konkrete projekter og handlinger. Der afsættes penge i budgettet til dette 

formål i en såkaldt Udviklingspulje. Til næste bestyrelsesmøde diskuteres følgende idéer mere 

indgående: samarbejde med Ungdomsringen, omvende DUF, der skal være en GULEROD, 

fokus på talentlinjer, et andet medlemskab (eventmageri, musicmanagementkurser) i 

samarbejde m. DMK, Grønspættebog, Orkesterefstival som platform for nye koncert design, 

facilitering af hvordan musikskolerne i højere grad bliver et ”hænge ud” sted samt benytter sig 

af frivillige 

6. Ingen indkomne forslag 

7. Kontingent uændret. Budget vedtaget og vedhæftet 

8. Valg til bestyrelsen: 

Udtræder: Søren Borchersen, Søren Busch-Knudsen, Clara Poulsen 

Vælges ind: Nina Ulf Jørgensen, Magnus Winblad, Sabrina Stender Solis og Eva Brandt  

Genvælges: Jens Ole Pedersen, Michael Christensen, Mikkel Benn, Asbjørn Keiding, Maja 

Joss-Børch, Henrik Lilleholt Smidt 

9. Autoriseret revisor VækstRevision genvalgt 

Kritisk revisor Hanne Panduro Hess genvalgt 

10. Evt.  

Møderække det kommende år:  

8/5 kl. 13.30-15.30 

12/6 kl. 15-17 

19/9 kl. 15-17 

18/11 kl. 18-20 

29/1 kl. 15-17 

18/3 Landsmøde kl. 17-19.30 

 


