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Referat af bestyrelsesmøde i Musik og Ungdom d. 18/11 – 2020  
kl. 8:30-10:30 i Vartov 

Til stede: Mikkel, Henrik, Nina, Sabrina, Michael, Asbjørn, Christina, Maja (fra toget) 

Afbud: Magnus 

 

1. Referat og dagsorden godkendt 

 

2. -     Status på medlemmer sendt ud med dagsorden. 

- Der er afholdt møde med DMK med henblik på at formulere et fremtidigt samarbejdsprojekt 

- Rundtur i landet/interessentanalyse – besøg hos Esbjerg, Skanderborg, Holstebro, Svendborg og 

zoom med Hjørring, Faxe, Mariagerfjord. Ingen af dem kender ret meget til M&U. Fælles for de 

fire skoler er, at de er meget ’åbne’, musikskolen er tilgængelig det meste af døgnet, eleverne har 

egne nøgler, og skolerne er meget engagerede i at udbrede musikken bredt og af at skabe 

’dannelsesrum’. Alle skoler har forskellige former for bandakademi, banddoktor, café, samspil, 

koncerter/jam samt lærere der har rådighedstimer. Forståelsen af elevinddragelse har primært at 

gøre med at åbne huset op, give adgang til samspil og ophold, men de er ikke opsøgende eller 

faciliterende for at unge selv kan arrangere. 

Møde med elever kun på Esbjerg, Skanderborg, Holstebro og Svendborg. De 15 til16-årige finder 

elevråd/bestyrelsesarbejde kedeligt, og ordet projektleder lyder skræmmende. De 18-årige finder 

projektledertankegangen meget mere relevant og kan bedre se formålet med bestyrelsesarbejde. 

Eleverne føler sig ret privilegerede med de muligheder, de har på musikskolen, de opfatter dog 

ikke musikskolen som et sted, man danner bands, for man møder ikke andre elever. 

 

3. -     Den Musikalske Fortælling er nu vedtaget formelt som et M&U projekt 

- MECLA 2.0, det er for stor en investering hvis M&U skal tage lead på projektet alene, dvs. skrive 

en omfattende EU ansøgning uden at vide om bevillingen går igennem. Der skal skabes en større 

kreds af organisationer, der går sammen om at finansiere arbejdet med at skrive ansøgning. Fx 

DMK, Skolelederforeningen, DUF. Asbjørn og Christina undersøger om det er muligt. 

 

4. -     Budgetopfølgning ingen kommentarer.  

- Det besluttes at fordele de125.000 fra Amatørmusikpuljen (Statens Kunstfond): KorProjekt 

15.000, Ethno 55.000, Asylorkestre 55.000 

 

5. Kommunikationsstrategi kan overordnet set godkendes, men Instagram indhold skal afklares først 

 

6. Udkast til strategi gennemgået og diskuteret, på den baggrund kan det færdige dokument udsendes 

inden udgangen af november. 

 
7. M&U har 8 repræsentationer, fremover skal der 14 dage før bestyrelsesmødet sendes 3-4 linjers 

opsummering/info til sekretariatslederen, som sendes ud med dagsordenen. Hvis noget skal drøftes, 

beder man om at få et punkt på dagsordenen. Sekretariatslederen sender reminder 1 uge før 

udsendelse af dagsorden. 

 
8. Evt. - Link til streaming af DMK årskonference: Kulturelt mod, er tilgængeligt ved henvendelse til 

Christina 

Referent Christina, 18.11.2020 


