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Referat af bestyrelsesmøde i M&U 21/1-2019 

 

Til stede: Michael, Henrik, Jens Ole, Asbjørn, Mikkel, Christina 

 

 

1. -     Status på elevrepræsentanter i bestyrelserne: Det ser fornuftigt ud, der er i alt 23 

       bestyrelser med 2 elevrepræsentanter 

- Landsmødeinvitationer sendes ud senest 6. feb. Christina prøver forinden at komme i 

kontakt med så mange elevrepræsentanter som muligt og laver evt. separat program 

for dem i samarbejde med Mikkel og Michael 

- Det aftales at afsætte et honorar til bestyrelsesformanden fremover, og Christina laver 

en funktionsbeskrivelse. Alle bedes overveje mulige kandidater 

- Planen for bestyrelsens besøg på projekterne i 2019 er side 2 i dette referat 

- Status på projekterne: De store projekter er fuldt finansierede, de mindre rigtig godt 

på vej. Snart afholdes møde med DUF ang. Ethno og de internationale puljer. 

 

2. Budget 2019 gennemgås og rettes til, således at budget 2019 nu er klar til afstemning på 

landsmødet. 

 

3. - Der afholdes styregruppemøde i februar ang. projektet: Magtens Korridorer, og der 

sendes en ansøgning til DUF i starten af marts – med M&U som afsender. To piger fra 

Konservatoriestuderendes Fællesråd er projektledere og i projektets pilotfase er 

målgruppen konservatoriestuderende. 

- M&U kom ikke med i AKKS projektet: DEMOKRATI NU, men er nu med i følgegruppen i 

stedet. 

- Henrik orienterer om møde ang. dem fremtidige organisering af amatørmusikken og den 

videre proces. Der er basis for at lave en stærk samlende organisation mellem de 

forskellige kunstarter, men musikområdet har stadig ikke fundet ud af hvordan det vil være 

bedst at samle musikorganisationerne. 

 
4. Internationalt arbejde – der er ikke nyt siden sidst. Konferencen i Berlin: Lab for New 

Ways in Classical Music, kører på skinner. Michael mangler at få fat på en potentiel dansk 

deltager. Michael tager kontakt til de to danske deltagere fra sidste års konference og 

spørger om de vil komme til vores landsmøde og fortælle om deres oplevelser. 

 
5. Nyt fra bestyrelsen til SOME: Der skal reklameres for landsmøde 

 
6. Evt.  

 
- Vi søger puljen i kulturministeriet: Kulturbroen til børn og unge sammen med Høje-

Tåstrup Musikskole til et HOPE projekt i Charlottekvarteret. 

- Alle inviteres med til Tuborg Fondets Årsskrift Live arrangement i Vega 7. feb. 

Tilmeldingsfrist 1. feb. 

 
Referent Christina Al-Aani/23.1.2019 


