Referat af bestyrelsesmøde i M&U 12/6 - 2019

Til stede: Michael, Jens Ole, Asbjørn, Mikkel, Eva, Magnus, Christina
Afbud: Henrik, Eva, Maja, Sabrina
1. Sekretariat – status på projekter:
- Magtens Korridorer har fået afslag på alle ansøgninger, projektet udskydes på ubestemt
tid.
- Magnus er startet på konsulentuddannelse hos DUF og er i gang med at udvikle et
projekt, hvor unge skal spille musik på asylcentre for børn og unge. M&U indleder et
samarbejde med Red Barnet Ungdom om dette projekt, og der er planlagt et
inspirationsmøde med Nødhjælpsorkestret.
- Med henblik på at etablere samarbejde er der er aftalt et indledende møde med
Musikstarter
- M&U hjælper med at søge fonde til etablering af Tonlek/NYSS i Grønland 2020, men
Grønland (Maniitsoq musikskole) skal være indforstået med at påtage sig projektledelsen
og planlægningen.
- Mikkel har aftalt møde med DMK/Lotte med henblik på invitation til etablering af
samarbejde om: a) dannelse af fælles platform for facilitering af ungeinddragelse, b)
fælles platform for et landsdækkende samarbejde med musik- og kulturskoler, c) M&Us
rolle til DMK Landsmøde, d) udbredelse af MECLA
2. Retningslinjer for M&U Udviklingspulje:
- Der er tilslutning til, at vi arbejder videre med elevinddragelsesprojektet: Kickstart, og
budgettet på 50.000 kr. godkendes. Projektet skal afvikles i løbet af efteråret, og der skal
derfor findes en projektleder snarest.
- Magnus’ uddannelse koster 9500,- De resterende 20.000 i årets Udviklingspulje kan formandskabet frit disponere over.
- Der er taget kontakt til Skanderborg, Lolland, Ballerup, Odense, Sønderborg og Ringsted,
med henblik på at finde deltagere til Kickstart allerede inden sommerferien.
3. Spørgeskema:
Christina sender spørgeskemaudkast med bestyrelsens kommentarer til Maj Munk, der sætter
det op. Derefter gennemgår vi det igen, Michael deltager.
4. Budgetopfølgning:
Ingen kommentarer til selve budgetopfølgningen, men til vores husleje. Der er nye ensrettede
huslejekontrakter på vej til vores fremlejere, og vi prøver at gøre et forsøg mere på at leje
kontorplads ud.
5. Internationalt arbejde
Der bliver arrangeret en række mindre encore konferencer rundt om i Europa, den første i
Polen i juli. Michael prøver at finde en dansk deltager.
6. Input til web:
Referater lægges på hjemmesiden. Internationalt arbejde beskrives på hjemmesiden. Der
etableres søgefunktion på hjemmesiden. Der laves nyt menupunkt på hjemmesiden om
elevdemokrati. Der skal laves et portræt af Magnus og et om formandskabet. Der skal
etableres Pixel på både hjemmeside og facebook.
7. Evt:

Musik & Ungdom
Farvergade 27A, opg. A, 2. sal
1463 København K
36 13 35 35
m-u@musik-ungdom.dk
musik-ungdom.dk

-

M&U ønsker ikke at sprede budskabet om eller skrive under på borgerforslaget “Privat
musikundervisning som en del af servicefradraget”.
M&U vil gerne videregive Pixel til Orkesterefterskolen, når det bliver aktuelt.
Nina udnævnes til at sidde i repræsentantskabet for Orkesterefterskolen
Asbjørn er indtrådt i Fonde Askov Højskole.
LMS har et crew, som vi kan tænke ind i vores projekter
Næste møde er torsdag d. 19. september kl. 15-17. Alle planlagte møder sendes ud som
mødeindkaldelse i outlook.
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