
 
    

    

Musik & Ungdom 
Farvergade 27A, opg. A, 2. sal 

1463 København K 
36 13 35 35 

m-u@musik-ungdom.dk 
musik-ungdom.dk 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 19/11-2018 

 

 

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

Afbud: Maja 

 

1. Det vedtages, at M&U skal have ny hjemmeside. Maj Munk skal lave den, og hun melder 

løbende tilbage til bestyrelsen ang. indholdet. Derudover bedes Maj stå for SoMe og 

nyhedsbreve. 

2. Medlemsstatus – halvdelen af musikskolerne har meldt deres medlemstal tilbage, 13 har to 

elevrepræsentanter. De resterende musikskoler har nu modtaget to rykkere og ringes op, hvis 

vi ikke har modtaget registrering inden for en uge fra d.d. 

3. Status fra kontoret – det går godt med alle projekter. Bestyrelsen skal besøge alle projekter i 

2019, der vedlægges plan med datoer, som alle bedes tage stilling til. 

Christina undersøger, om vi kan oprette selskab og blive momsfritaget. 

Christina promoverer lokalelejeopslaget, vi skal have flere ind på kontoret. 

4. Magtens Korridorer – alle parter i styregruppe har afklaret deres deltagelse. Asbjørn kontakter 

Musikkonservatoriestuderendes Fællesråd ang. projektledelse, Christina laver liste med alle 

M&U medlemsskolers elevrepræsentanter. 

5. Ang. org. af amatørmusikken – Henrik beretter, at  arbejdsgruppen i samarbejde med AKKS 

har forslag til nye vedtægter for en overordnet paraplyorganisation for kunst- og 

kulturområdet. Vedtægterne fremlægges på AKKS repræsentantskabsmøde 8. dec. En 

forudsætning for at paraplyorganisationen kommer til at lykkes er at musikorganisationerne 

kan samle sig i en musiksammenslutning, lige som DATS.  

6. Budgetopfølgning gennemgået – det ser fornuftigt ud! 

7. Michael beretter om sammenkomst i Berlin i marts. Det besluttes at Michael eller Clara fire 

gange årligt sender beretning om JMI aktiviteter, som M&U kan benytte til promovering. 

8. M&U deltager på Orkesterfestivalen. Vi spørger Rumkraft om de vil være med, så man på 

dagen kan komponere et stykke musik fx M&U kendingsmelodi 2019, og der udloddes en 

præmie. 

9. Landsmøde 20. marts – vi inviterer alle elevrepræsentanter og håber på nye unge 

medlemmer af bestyrelsen. Henrik genopstiller ikke som formand, alle bedes overveje, hvem 

der kan erstatte ham. 

10. Evt. – Ny pulje fra Statens Kunstfond skal søges, vi skal indgå et partnerskab med et 

boligsocialt område. – Vi overvejer et partnerskabsprojekt med Musikskoledage i Tivoli, der 

skal lave en elektronisk musik workshop. – Fremtidigt fast punkt på dagsordenen er, hvad vi 

ønsker at kommunikere på SoMe og i nyhedsbrev fra bestyrelsen. – Næste møde er 21. 

januar, måske i Tårnby, tid og sted følger. 

 

 

Referent Christina Al-Aani/20.11.2018 


