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Referat af bestyrelsesmøde i M&U 18/11 - 2019 

 

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

Afbud: Nina, Eva, Sabrina 

 

 

1. Referat og dagsorden godkendt 

 

2. Nyt fra sekretariatet:  

- Christina går videre i forhold til et samarbejde med Bigum Consult om organisations- 

og fondsudvikling. 

- Christina sender svar fra DUF til bestyrelsen med det samme, det modtages i dec.. 

- Svar fra Statens Kunstfond.  

Asylorkester: 80.000 

Orkesterfestival: 50.000 

Ethno: 50.000 

Vesterlund: 250.000 

NMD: 40.000 

Kor: 25.000 

Elektronisk: 30.000 

Musikskoledage: 40.000 

Tónlek (NYSS): afslag 

Lolland: afslag 

      Christina arrangerer lille kaffemøde med Dorte Bille fra udvalget for at få et lille indblik 

      i deres tanker om M&U og vores ansøgninger 

- Liste med medlemmer, ikke-medlemmer og medlemmer med to elevrepræsentanter 

vedhæftet. Mikkel besøger Ålborg Kulturskole med henblik på indmeldelse. 

 

3. DMK deltager ikke på Kulturmødet på Mors, så det kan vi ikke etablere samarbejde omkring. 

På næste bestyrelsesmøde drøfter vi vores egen deltagelse. Vi drøftede andre former for 

samarbejde med DMK via deres handleplan. 

 

4. De sidste rettelser på video er foretaget. Det besluttes, at vi henvender os til Frederikshavn 

ang. et yderligere samarbejde i efteråret 2020. 

 
5. Kulturkraft afvikles 23/11, der er 6 deltagere. Der er lavet PR-pakke aftale. Der er bevilget 

6000,- fra Udviklingspuljen til Lolland Musikskole til en elev, der sammen med 

støtteforeningen vil lave et korarrangement 24/11 

 

6. Christina deltager i Musikstarter evalueringsmøde i december med henblik på at opnå endelig 

aftale om samarbejde fremadrettet. 

 
7. Fremlæggelse af spørgeskemaer – se billeder nedenfor 

Vi kigger mere grundigt på svarene til næste bestyrelsesmøde 

 
8. Hvor ildsjælprisen skal afvikles drøftes videre på mail. KULTURKRAFT deltagerne skal 

inviteres/indstilles. 
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9. M&U deltager med Musikskoledage i Tivoli med en lille kaffe/croissant bod, hvor man kan 

møde formandskabet. 

 
10. Landsmødet afvikles på traditionel vis, og det drøftes i formandskabet, om der skal afholdes 

en yderligere unge konference/koncert/arrangement. 

 
11. Budgetopfølgning – hvis vi kan regne med, at tilskuddet fra DUF ikke reduceres med mere 

end 10 %, så ser resultatet fornuftigt ud. 

 
12. Sabrina er trådt ind i: Young Audiences Committee. xxxxxxxxxxxxxx 

 
13. Evt. – Mikkel har fået M&U som fast punkt på Samuku møderne. Vi planlægger at besøge alle 

fem samråd, punktet tages op igen 

 
Næste møde er 5. feb. kl. 15-17 

 

Referent Christina Al-Aani/19.11.2019 
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