Referat af bestyrelsesmøde i Musik og Ungdom d. 1/2 – 2022
kl. 16-17.15 på zoom
Til stede: Mikkel, Henrik, Nina, Sabrina, Michael, Maja, Eva, Mette, Christina
Afbud: Asbjørn, Solvej

1. Referat og dagsorden godkendt
2. Nyt fra sekretariatet
- Mette fremlagde budget for stand på Orkesterfestivalen, som ligger indenfor det allerede
godkendte budget
- Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle videre på et M&U koncept for Crew – Sabrina,
Nina og Michael. Christina indkalder til snarligt møde
- Første samarbejdsprojekt med DMK bliver et 3 timers webinar i starten af maj med temaet:
Udarbejdelse af ungeinddragelsesstrategi
- Hvis vi får endeligt afslag fra Erasmus+ kan vi søge Creative Europe. Christina starter med at
undersøge, hvorvidt samarbejdspartnerne stadig vil være med, på trods af at der er krav om
større medfinansiering
- Vi har haft en medlemsnedgang i antal elever, der er i alt 37.821 elever. Nedgang siden 2020 på
4023. Nedgang siden 2018 på 5208. 15 skoler har elevrepræsentation i bestyrelsen, der var i
2020 og 2018 henholdsvis 25 og 24
3. Rammen for Landsmøde d. 21/3
17:00 Landsmøde
18:00 Networking ml. bestyrelse og projektledere
19:00 Spisning i byen
Mikkel genopstiller ikke som hverken formand eller bestyrelsesmedlem, så alle bedes overveje nye
kandidater, der kan opfordres til at stille op.
4. Det besluttes, at det foreslåede budget 2022 sættes til afstemning på Landsmødet.
Det blev drøftet, at med overskud to år i træk, så kan der udvises en større fleksibilitet i forhold til
mindre budgetoverskridelser, hvis der opstår idéer og projekter, der kan igangsættes med kort varsel.
Udviklingspuljen kan også benyttes med hurtigt aftræk med risiko for budgetoverskridelse.
Bestyrelsen ønsker betragtninger og forslag fra sekretariatslederen om omfordeling af
sekretariatslederens arbejdsopgaver og anden omstrukturering af sekretariatsopgaver. Fremlægges
på næste bestyrelsesmøde.
5. Det besluttes, at den fremlagte 1-årige handleplan sættes til afstemning på landsmødet
6. Nyt fra repræsentationer - intet at berette
7. Evt.
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