Referat af bestyrelsesmøde i Musik & Ungdom d. 1/12-2021
Til stede: Mikkel, Henrik, Nina, Maja, Mette, Eva, Solvej, Michael, Asbjørn, Sabrina, Christina

1. Referat og dagsorden godkendt – punkt fra orientering flyttes til separat punkt 3b: Orkesterfestivalen
2022, Solvej og Mette deltager med bod, quiz, merchandise mm. Mette orienterer. Kan vi afsætte et
beløb til merchandise, ophold mm?
2. Nyt fra sekretariatet
-

Bevilling fra DUF på 521.045,- + internationale udg.18.686,Dvs. godt 60.000 mere end budgetteret pga. en lille medlemsfremgang samt ekstrabevillinger til
alle organisationer pga. corona

-

Tilskud fra Statens Kunstfond:
KorProjekt
50.000
New Music Days 50.000
Asylprojekt
30.000
Musikskoledage 40.000
Ethno
60.000
Vesterlund
275.000
Børneblæserne 25.000
(Kun til dette projekt har vi fået mindre end ansøgt)
530.000

-

Bente von Schindel fra Kulturelle Samråd i DK flytter ind på kontoret 1/1 2022 til 2000,- kr/mdr.
(Samme pris + omfang som AKKS+DO).
Nyansat producent hos LMS flytter ind på kontoret i det nye år, skal arbejde sammen med DEOO

-

Alle har pr. mail godkendt valg af ny revisor: Timevision, hvor Inga Larsen, vores tidligere revisor,
nu er flyttet til. De tiltræder 1/12 2021

-

Orkesterfestivalen 2022, Solvej og Mette deltager med bod, quiz, merchandise mm. Mette
orienterer. Kan vi afsætte et beløb til merchandise, ophold mm?

-

Nyt medlem – Frederikshavn

-

Vi har sammen med ORA, Dmpf og Amatørmusik DK indstillet kandidater til Kbh. Musikudvalg

-

Samarbejde med DMK skrider frem. Mindre webinar i maj for skoler der ønsker at arbejde med en
strategi for ungeinvolvering.

-

Nyt fra projekter:
Opfordring til at alle bladrer M&U Facebook igennem, fordi der har været virkelig megen aktivitet
på det seneste.
Elektronisk musik på iPad udskudt til 2022 pga. sygdom
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3.

Budgetopfølgning nedenfor – ingen indvendinger

3.b

Orkesterfestivalen 2022, Solvej og Mette deltager med bod, quiz, merchandise mm. Mette
orienterer. Kan vi afsætte et beløb til merchandise, ophold mm?
Der afsættes et foreløbigt beløb på 25.000 til Mette og Solvejs deltagelse til både transport og
ophold samt merchandise mm. Der afholdes et planlægnings- og koordineringsmøde i januar på
zoom med deltagelse af Christina, Solvej, Mette, Maj, Maja og Nina. Her udarbejdes også
detaljeret budget.

4.

Nye samarbejder, hvad skal vi?
-

Samarbejde med ORA Ung, Christina indkalder Jesper til møde om fremtidige konkrete
samarbejder. Det kune være et samarbejde om at undersøge, hvorvidt der mangler øvelokaler for
musikskolelever efter endt musikskole.

-

LMS – uddrag fra M&U handleplan: Partnerskabsaftale med LMS om inddragelse af
musik- og kulturskolerne i LMS Crew. Der laves pilotprojekter i 3-5 kommuner, som
M&U står for.
Inden samarbejdet indledes skal det undersøges, hvorvidt nogle musikskoler ser et behov for at
have et crew.
Der ses et større potentiale med at arbejde med crew i forhold til vores egne projekter
Orkesterfestivalen og Musikskoledage i Tivoli. Christina indleder dialog med Maja og Dan.

5.

Opmærksomhedspunkter ifht. Corona og projekterne, Mikkel orienterede

6.

Nyt fra repræsentationer:
-

Orkesterefterskolen har gennem de sidste to år øget sit elevtal betydeligt, med nye ansættelser
og forøget aktivitet. I 2022 står en ny ud- og tilbygning færdig, så skolen fremover har bedre
kapacitet. Desværre ser elevtallet for det kommende skoleår lige nu alarmerende lavt ud. Derfor
har efterskolen brug for at alle gode kræfter i musikskoler, ungdomsorkestre og andre steder
hjælper med til at fortælle eleverne og musikunderviserne om mulighederne på
Orkesterefterskolen.

-

Statens Kunstfonds repræsentantskab:
Repræsentantskabet har udpeget medlemmer til alle projektstøtteudvalg for perioden 2022-2025.
Projektstøtteudvalget for musik består af syv medlemmer hvoraf disse fire er udpeget af
repræsentantskabet: Ditte Fromseier Hockings, Jens Jepsen, Mikkel Benn, Sine Tofte Hannibal.
Mikkel Benn blev ikke indstillet af Musik & Ungdom til Projektstøtteudvalget for Musik, men af
andre organisationer. Habilitetsbegrebet i forbindelse med Mikkels nye opgave blev drøftet,
ligesom Mikkel redegjorde for hvilke overvejelser, der kunne være i forbindelse med et fremtidigt
formandskab, opgavefordeling, egen tid til formandskabet m.v.

Musik & Ungdom
Farvergade 27A, opg. A, 2. sal
1463 København K
36 13 35 35
m-u@musik-ungdom.dk
musik-ungdom.dk

7.

-

AKKS/Amatørmusik DK
Sangens Hus har gennemført en kortlægning af dansk korliv med støtte fra Augustinusfonden. En
kvantitativ undersøgelse baseret på ca. 3000 webinterviews med korledere og korsangere
foretaget af Epinion og en kvalitativ undersøgelse foretaget af videnscenter for Sang.

-

JMI, Annual General Assembly i Bruxelles 28/9-3/10.
Første Classical Committee, enCORE! efter Covid primo maj ´22 i Budapest.

-

NOMU, første møde efter covid, primo marts, Finland

-

Orkester Norden - Sommerturnéen ´21 aflyst pga. Covid. Online event 30/10.
Koncertprogram turné ´22 er fastlagt. ON åbner for ansøgninger fra 2/12 - 25/2.
Nordisk Ministerråd besparelser - ON driftstilskud i fare. Lobby arbejde i gang.

Evt.
Forslag om udarbejdelse af årsskrift, forslag fremlægges på næste møde.

Referent Christina, 02.12.2021
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