Referat af bestyrelsesmøde i Musik & Ungdom d. 30/9-2021
Til stede: Mikkel, Henrik, Nina, Maja, Mette, Eva, Solvej, Christina
Afbud: Asbjørn, Michael, Sabrina
1. Referat og dagsorden godkendt
2. Nyt fra sekretariatet – se orientering i dagsorden
-

-

Der efterspørges hjælp til at finde nye bands til Asylorkestre. Flyer til både de unge og til
samarbejdspartner vedhæftes referatet, så bestyrelsen kan netværke og spørge rundt.
Det besluttes, at der fremover vises stor fleksibilitet i forhold til Ethno og deres mulighed for at
betale administrationsbidrag til M&U. Samtidig skal de have hjælp til fundraising og budgetstyring.
Sekretariatslederen og bestyrelsen følger regnskabet for 2022 nøje for at nedbringe og eliminere
et eventuelt fremtidigt underskud.
Der er kommet ny projektleder på Vesterlund - Annemarie Nørhede Jacobsen.

3. Taskforce
- Solvej og Mette har deltaget på et møde i Amatørmusik DK, hvor de har mødt andre nye unge
bestyrelsesmedlemmer. Solvej og Mette undersøger muligheden for at bidrage til en temadag på
Askov Musisk Center, som unge bestyrelsesmedlemmer fra DAOS vil arrangere. En
dag/workshop for unge bestyrelsesmedlemmer på tværs af organisationer helt eller delvist
finansieret af Amatørmusik DK
- Solvej og Mette vil arrangere en happening/ tilstedeværelse på Orkesterfestivalen 2022, hvor der
gøres opmærksom på, hvem M&U er. Christina deltager evt. i planlægning.
- Afhængig af succes mm. overvejer de om de også skal lave en form for tilstedeværelse på
Vesterlund 2022.
4. Det besluttes at de fire årlige bestyrelsesmøder afholdes som to fysiske møder og to digitale.
Landsmøde og dagsmøde afholdes fortsat som fysiske møder. Hybridmøder afholdes kun i
nødstilfælde, - hellere deltage på iPad eller computer end slet ikke at deltage.
5. Besøg af Jesper fra ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørorkestre med henblik på, om vi
fremadrettet skal indgå samarbejder. Et muligt samarbejde kunne være brobygning mellem afsluttet
musikskole til øvelokaler/øveforeninger.
6. Økonomi – ingen kommentarer
7. Nyt fra repræsentationer – se dagsorden
8. Evt.
Næste møde 1. dec. afholdes på zoom
https://us06web.zoom.us/j/82524109365?pwd=RDlmek1TSDdHakNYRGpXR2NtbU03Zz09
Der sendes doodle ud i forhold til at finde en dato i god tid til julefrokost
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