Referat af bestyrelsesmøde i Musik og Ungdom d. 5/2 – 2020
kl. 15:00-17:00 i Vartov, Farvergade 27A, København K
Til stede: Michael, Henrik, Maja, Mikkel, Magnus, Eva, Christina
Afbud: Nina, Sabrina, Jens Ole, Asbjørn

1. Referat og dagsorden godkendt
2. Nyt fra sekretariatet:
Orienteringspunkter gennemgået – se dagsorden
- Der nedsættes en følgegruppe til Asylorkesterprojektet bestående af Maja, Mikkel,
Christina og projektleder Esra Selebca. Christina laver mødedoodle. Det forventes at
følgegruppen holder 2 til 3 møder i 2020 og i 2021.
- Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller til bestyrelsen på landsmødet.
Mikkel Benn stiller også op til formandsposten.
Beslutningspunkter:
- Ungekonference
M&U tror ikke på, at de formelle mødefora som bestyrelsesmøder er vejen at gå i forhold
til mere ungeindflydelse og ungeinddragelse, derimod skal der afholdes andre former for
arrangementer/konferencer. Der er planlagt et arrangementet d. 1. august 2020, som
kommer til at have mere karakter af cafe/klub/kulturelt mødested. Der bliver tale om en
gratis koncert, middag samt dialogmøder med Ethnodeltagerne ved Ethno’s koncert i
”Union” Nørre Alle 7, 2200 Kbh N d. 1. august 2020.
- M&U ny strategi: M&U skal have en ny handleplan pr. januar 2021. Derfor skal der
arbejdes med indsatsområder og visionen for 2021-2024. Da visionen og indsatserne vil
være retningsgivere for M&Us ansøgninger til puljemidler fra august 2020, besluttes det at
fremskynde strategiseminaret, så det i stedet afholdes d. 7. maj 2020 kl. 9-16.
Formandskabet vil planlægge facilitering af seminaret, der skal pege ind i de prioriterede
områder, som bestyrelsen kommer til at arbejde med.
- M&U deltagelse på Orkesterfestivalen drøftes. Christina sørger for merchandise og
vagtplan.
- Spørgeskemaundersøgelse, KULTURKRAFT.
M&U fortsætter med Kulturkraft. Bestyrelsen besluttede, at Kulturkraft kan iværksættes
som lokalt funderede kurser og mødesteder. Sekretariatet vil tage fat på de unge og
ledere, som viste størst interesse for projektledelse og ønsker om hjælp til
ungeinvolvering ved spørgeundersøgelsen.
3. Ny forretningsorden behandles på næste bestyrelsesmøde
4. Regnskab og budget gennemgået. Det besluttes at sætte udgifterne til det internationale
arbejde op med 20.000 kr i 2020, da der er mange aktiviteter/rejser i 2020. Fremover ønsker
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bestyrelsen at afsætte mere tid på bestyrelsesmøderne til gennemgang af det internationale
arbejde. Her vil der hver gang blive orienteret om, hvorledes arbejdet knytter sig til 1) formål
for-, 2) strategi for- og 3) mål og tidsramme for det internationale projektarbejde. Målene for
de enkelte projekter sættes i relation til en tidsramme.
Michael vil orientere bestyrelsen om det overordnede formål for det internationale samarbejde
i Musik & Ungdom ved næste bestyrelsesmøde.
5. Kort status på det internationale arbejde v. Michael
6. Evt.
-

Maja genudpeges til at repræsentere M&U i LMS

-

M&U Prisen – Orkesterfestivalen skal afgøre om det kan lade sig gøre, at Sabrina uddeler
prisen på vegne af M&U. Der nedsættes en jury bestående af Eva, Michael, Magnus

- Næste bestyrelsesmøde er 29/4 kl. 18-20
Derudover afholdes møder i maj (strategidag), september, november, januar, marts
(landsmøde). Datoer og tidspunkter fastsættes til det konstituerende møde efter landsmødet.

Referent Christina Al-Aani/ 6.2.2020
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