Referat af bestyrelsesmøde i Musik og Ungdom d. 17/9 – 2020
kl. 9:00-11:00 i Vartov, Farvergade 27A, København K
Til stede: Mikkel, Maja, Henrik, Nina, Sabrina, Michael, Asbjørn, Mette (praktikant), Christina
Afbud: Eva, Magnus
1. Referat og dagsorden godkendt
2. Opsamling på survey monkey spørgeskema: COK kunne have taget en mere styrende/vidende rolle,
bragt mere teori/håndværk/overblik på banen og ikke kun gruppeadministration.
Visionstekst er endelig godkendt. Visionstekst præsenteres for alle projektledere til ”høring”. Der
arbejdes videre med strategipapiret på de næste to bestyrelsesmøder. Dele af den nye strategi er
allerede påbegyndt.
3. M&U corona aflysningsprocedure
-

-

Ingen projektleder skal stå alene med beslutningen om en eventuel aflysning eller større omorganiseringer af det enkelte
projekts afvikling. Som minimum skal sekretariatslederen inddrages i beslutninger herom. Det vil til enhver tid være muligt
at inddrage enten formandskabet eller hele bestyrelsen, hvis der ønskes en yderligere drøftelse.
M&U opsøger viden hos relevante samarbejdspartnere og beslutter ud fra de regler der måtte være på det pågældende
tidspunkt. Dette punkt tilføjes hjemmesiden

4. Nyt fra sekretariatet:
- Mette Holtenbang tilknyttes M&U som praktikant resten af 2020 og evt. i 2021
- M&U skifter bank fra Nordea til Arbejdernes Landsbank
- M&U Prisen uddeles til Orkesterfestivalen 2020
- DUFs nødpulje kan ikke søges
- KorProjekt 2020 afvikles som en lille workshop på Fyn
- Orkesterfestivalen Århus september aflyst, der afvikles i stedet pop-up i februar. Det over-vejes
hvorvidt Orkesterfestivalen skal afholdes på skift i Århus og Kbh. el. begge steder
- New Music Days afvikles som planlagt
- Elektronisk musik på iPad rykkes til 2021
- Asylorkestre afvikles forhåbentlig i 2020 men udskydes måske til 2021
- Magnus fortsætter som næstformand og inddrages i projekter af sekretariatet
- Ny arbejdsgang for kommunikationsarbejdet. Maj er fysisk på kontoret én gang om måneden
- LMS er fortsat interessant som partner og inspiration vedrørende unge som medskabere
- Orientering fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKKS
5. Økonomi – det forventes at få dækket underskud på projekterne via Statens Kunstfond og de private
fonde
6. Nyt fra repræsentationer skal være fast punkt på dagsordenen. Sekretariatslederen undersøger,
hvornår der udpeges til de respektive organisationer og udvalg. Der arbejdes hen mod at M&U
repræsenteres i DMK bestyrelse
7. Evt.
M&U gør reklame for JMI komponistkonkurrence
Sekretariatslederen undersøger finansiering af nye stole til mødelokalet
Referent Christina 21/9-2020
Musik & Ungdom
Farvergade 27A, opg. A, 2. sal
1463 København K
36 13 35 35
m-u@musik-ungdom.dk
musik-ungdom.dk

