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Referat af bestyrelsesmøde i Musik og Ungdom d. 24/6 – 2020  
kl. 17:00-18:00 i Vartov, Farvergade 27A, København K 

 
Til stede: Michael, Maja, Mikkel, Eva, Asbjørn, Sabrina, Nina, Christina 

Afbud: Magnus, Henrik 

 

1. Referat og dagsorden godkendt 

 

2. Magnus og Nina konstitueres som henholdsvis 1. og 2. næstformand 

 

3. Nyt fra sekretariatet/formanden:  

- Samarbejdet med Musikstarter genoptages i 2021 

- M&U skal i år sende én samlet ansøgning til Amatørmusikpuljen i Statens Kunstfond, og 

efterfølgende selv fordele det bevilgede beløb mellem projekterne. Vi beder om lov til at 

sende en separat ansøgning for Vesterlund, da projektet har flere ejere end M&U. 

- Musikskoledage har fået bevilget hjælpepakke, og hele underskuddet dækkes derfor af 

staten. 

- Der kommer nye lejere til kontorpladser i august/september – Marie Nørskov på fuld tid 

ansat i DEOO og Bente von Schindel, Kulturelle Samråd 

- Inden næste bestyrelsesmøde afholdes samarbejdsmøde med DMK 

- M&U Prisen afsluttes med nogle billeder og historier her i løbet af sommeren 

- Asylprojekt forløber godt, der orienteres yderligere efter sommerferien 

- Kommunikation: - der skal afholdes et statusmøde med Maj Munk, fordi hendes indsats 

virker begrænset. – Mikkel lagde video op, som virkelig mange har set og kommenteret, 

det kan vi gøre mere af. 

- Maja orienterer at hvis nogen spørger til aflysning af Vesterlund, så er det DMKs 

retningslinjer om samspil, som ligger til grund. 

 

 

4. Ny forretningsorden vedtaget m. enkelte rettelser. Forretningsordenen er vedhæftet referatet. 

 

5. Budgetopfølgning med revidering af indtægter og udgifter grundet corona gennemgået. Ingen 

kommentarer. 

 

6. Bestyrelsen besluttede rettelser til sekretariatslederens kontrakt vedr. lønregulering og 

feriedage, og den blev efterfølgende underskrevet 

 
7. Evt. - M&U sender to repræsentanter til Amatørmusik Danmarks stormøde i september, 

deadline for tilmelding 1/9 

M&U tilkendegiver overfor det nye: Musikhuset København, at vi muligvis er interesseret i at 

flytte dertil (Vesterbrogade) 

 

 

Referent Christina Al-Aani/ 25.06.2020 


