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Referat M&U bestyrelsesmøde 1. okt. 2018 
 
Til stede: Asbjørn, Henrik, Michael, Mikkel, Jens Ole, Maja 
 
 
 
 

1. Besøg af Rasmus Kjærbo fra den elektroniske musikskole Rumkraft. Bestyrelsen ønsker 
at fortsætte og udvide samarbejdet, så M&U kan være med til at udbrede undervisning i 
elektronisk musik på alle landets musikskoler. I første omgang ønsker bestyrelsen at få 
produceret en lille film, som kan benyttes til at udbrede vores projekt. Filmen optages 8. 
okt. på Rebild Kulturskole, hvor vi afholder vores første workshopforløb. 

2. Clara valgt som næstformand 
3. Henrik og Asbjørn refererer fra mødet med kulturministeren, at hun støtter idéen men 

ikke ønsker at lovgive specifikt om elevrepræsentanter i musikskolernes bestyrelser, 
men DUF og M&U fortsætter samarbejdet og rejser problematikken i KL, når Sofie 
Plinges efterfølger er fundet. 

4. Maja efterspørger større ensretning i forhold til den ydelse projekterne får fra M&U. 
Fremadrettet bliver ydelsen fortsat aftalt fra projekt til projekt. Derudover efterspørger 
Maja en vision og en offensiv fortælling om M&U på sociale medier og i det hele taget. 
Bestyrelsen beslutter at invitere til et møde i november med en 
kommunikationskonsulent sammen med udvalgte medlemmer af bestyrelsen, hvor der 
arbejdes med brand, målgruppe osv. 

5. Christina orienterer om alle projekter. Beslutning om at tilbyde Ethno oprettelse af og 
deltagelse i en styregruppe. 

6. Projektforslaget: Kultur i Magtens Korridorer godkendes som et M&U projekt. Christina 
aftaler videre med projektgruppen, hvordan der arbejdes videre med projektet. 

7. Budgetopfølgning sendes fremover ud med en budgetkolonne. Vedhæftes dette referat. 
8. Evt.  

M&Us deltagelse på Orkesterfestivalen, forslag at stå ved indgangen med materiale fra 
alle projekter samt med balloner og en lille quiz til børn. 
Fremover kommer Internationale aktiviteter altid på dagsordenen som fast punkt. 
 
Næste møde er 19. nov. kl. 15-17 (Kommende møder 21. januar og Landsmøde 20. 
marts). 
 

 
Referent: Christina Al-Aani 

 

 


