Referat af bestyrelsesmøde i M&U 8/5 - 2019

Til stede: Michael, Henrik, Jens Ole, Asbjørn, Mikkel, Eva, Nina, Magnus, Christina
Afbud: Maja, Sabrina

1. Nyt fra sekretariatet:
Alle projekter er fuldt finansierede
- Ethno fuldt booket og med venteliste, deltagere fra 15 lande
- Orkesterfestival, tilmelding til 2020 åbnet, 2 dage 7-8/3
- Vesterlund, næsten fuldt booket
- New Music Days, afholdt vellykket i Randers, afholdes i Varde i november
- KorProjekt, 180 deltagere mod sidste års 300, 2 vellykkede stævner afholdt
(Julie Kock har sagt ja til at fortsætte som projektleder på Kor og NMD 2020)
- Tivoli, har fået vendt et underskud i budgettet til et lille overskud, færre tilmeldte
- Elektronisk musik, afholdes i Frederikshavn juni og Ålborg oktober.
- Nakskov, afsluttes meget vellykket maj, starter nyt projekt i Maribo efter sommerferien.
Evaluering af Nakskov kommer snart
- Magtens Korridorer, afslag fra DUF, afventer andre fonde. M&U bevilger 10.000,M&U udvikler et elektronisk spørgeskema til musikskoler ang. alle vores projekter, hvad er
godt, hvad er skidt, hvad får dem til at tilmelde sig osv. Både ledere, medarbejdere og elever
kunne være interessante at spørge. Undersøgelsen kan gentages året efter, for at have et
sammenligningsgrundlag. Christina laver udkast.
M&U meldes ind i NOMU – Nordisk Orkester Musik Union
2. Budgetopfølgning – ingen kommentarer
3. Handleplan – drøftelse af konkrete fokusområder det næste halvandet år.
- Fokus på aldersgruppen 16+, når de forlader musikskolen og gerne vil mere med musik fx
frivillighed, social ansvarlighed og projektmageri. M&U kan dels formidle og koordinere det
hav af muligheder, der findes, og dels tilbyde forskellige typer konkrete kurser, workshops,
masterclasses.
- Af hensyn til DUF og vores mulighed for at overholde særaftale, så skal vi arbejde med
elevinddragelse i en eller anden form, evt. i form af ansøgninger til deres
Lokalforeningspulje udarbejdet af unge selv.
- Samarbejde med DMK, M&U kan være de unges talerør med en tættere dialog med de
valgte unge i bestyrelser og brugerråd. Hvis der viser sig et ønske og en interesse fra de
unge og samarbejdspartnere, kan M&U tilbyde en ny og friere form for medlemskab for de
16+, som fortsat ønsker et udvide deres netværk og dyrke de interesser, som er blevet
vakt i dem i musik – og kulturskolen.
- Hvordan taler vi elevernes sag politisk? – Drøftelse.
Formandskabet mødes inden næste bestyrelsesmøde og laver et oplæg klar til beslutning
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4. Internationalt arbejde udgår
5. Konstituering af den ny bestyrelse – Mikkel indtræder som formand, Magnus og Nina deler
næstformandsposten. Der aftales et møde i formandskabet, hvor forslag under punkt 3
konkretiseres til beslutning på kommende bestyrelsesmøde
6. Input til web – billede af formandskabet på facebook og Instagam
7. Evt.
TIDSPUNKT FOR NÆSTE MØDE D. 12. JUNI ÆNDRES TIL KL. 13.45-15.45
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