Referat af bestyrelsesmøde i M&U 19/9 - 2019
Til stede: Michael, Henrik, Jens Ole, Maja, Mikkel, Eva, Nina, Magnus, Sabrina, Christina
Afbud: Asbjørn
1. Dagsorden og referat godkendt
2. Nyt fra sekretariatet:
- Magnus har udviklet M&U Asylorkester og fundraiser nu
- Tónlek (NYSS) bliver i Holstebro i 2020, M&U administrerer.
- Status på KULTURKRAFT, Helene Arnfred er ansat til at afvikle workshop d. 23/11, som
bliver i Ringsted. Budgettet for projektet er foreløbig øget fra 50.000 til 70.000. Maj Munk
kontaktes med henblik på at aftale PR pakke
- M&U stifter en pris for årets frivillige på Orkesterfestivalen (det kan være crew el. evt.
KULTURKRAFT deltagere, som deltager på Orkesterfestivalen med deres projekt).
Magnus og Maja udgør et lille udvalg, der arbejder videre med idéen.
- Mikkel har holdt møde med DMK sekretariat og formand og forsøger at lægge pres på i
forhold til et samarbejde med M&U om interessent inddragelse, hvor M&U udgør
repræsentanten for de unge.
3. Præsentation af model for samarbejde med Musikstarter
Der foretages interviews uge 42, 2019, hvor KULTURKRAFT
også præsenteres. Projektet starter først efter uge 42, 2020
4. Ændringer i spørgeskemaerne foretages, og de godkendes
efterfølgende endeligt af formandskabet
5. Ingen kommentarer til budgetopfølgning
6. Internationalt arbejde: Sabrina og Michael arbejder på at få
Sabrina repræsenteret i JMI board eller anden komité.
Michael tager til årlig generalforsamling i Kina. Michael sender
tekst til web om JMI YAMsession i Horsens 30/9 - 3/10, 2019
7. Input til web – JMI YAMsession i Horsens og spørgeskemaer lægges på fb/clickbait
8. Evt.
- Mikkel har holdt et vellykket møde med styregruppen for Musikskoledage i Tivoli ang.
samarbejde og fælles interesser.
- Mikkel deltager i stiftende generalforsamling af ny amatørmusiksammenslutning
- Michael er blevet valgt til formand for Orkester Norden
- Jens Ole har denne sommer besøgt Vesterlund og Mikkel og Christina har besøgt Ethno
TIDSPUNKT FOR NÆSTE MØDE ER D. 18. NOVEMBER kl. 18-20. Der serveres mad, alle opfordres
til at komme en halv time før til networking og fri snak
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