Referat af bestyrelsesmøde i Musik & Ungdom d. 20/4 – 2022
kl. 17-19
Til stede: Henrik, Nina, Sabrina, Michael, Maja, Eva, Solvej, Christina
Afbud: Mette

1. Referat og dagsorden godkendt
2. Solvej og Eva konstitueres som henholdsvis 1. og 2. næst-forkvinde. Kenneth Horsbrugh ind
suppleres som nyt medlem af bestyrelsen.
3. Nyt fra sekretariatet
- Ansøgningen til Creative Europe er udskudt til fristen i foråret 2023, da både Tjekkiet og
Sverige meldte fra pga. omstruktureringer på deres skoler. Vi satser på at finde nye partnere i
Finland og Grækenland.
- M&U på Musikskoledage i Tivoli: Vi spørger styregruppen, om Sabrina må aflægge besøg og
drøfte M&U deltagelse i 2023 evt. med en lounge i garderoben. Derudover drøftes at
hjemmeside og app ikke fungerer, Henrik kontakter styregruppen for musikskoledage for at
gøre opmærksom på dette. Der er landsmøde 10/6, repræsentant fra M&U melder sig til.
- M&U Prisen var en succes, det undersøges (på mødet nævnt ovenfor), om det vil give
mening at uddele prisen på Musikskoledage fremover. Der stilles som forslag, at forrige års
vinder uddeler prisen eller i hvert fald, at der følges op på, hvad det har betydet for vinderen
at modtage prisen.
- Bestyrelsesmedlemmer fra DUF aflagde besøg på Orkesterfestivalen, og de kommer også i
Tivoli, hvor Sabrina mødes med dem.
- Første samarbejdsprojekt med DMK afvikles et par uger efter dette bestyrelsesmøde,
hvorefter samarbejdet evalueres af de to sekretariatsledere. Hvis samarbejdet skal
formaliseres yderligere stiller DMK krav om, at M&U skal blive en ungdomsorganisation i
DMK-regi. Bestyrelsen ønsker, at der meldes tilbage til DMK, at M&U ikke på nuværende
tidspunkt ønsker at lægges ind i DMK-regi, men gerne ønsker et mere formelt samarbejde og
en formuleret strategi for dette samarbejde.
4. Punktet blev grebet an på en forkert måde, det udskydes derfor til næste bestyrelsesmøde med
overskriften: Hvordan vil M&U kommunikere om projekterne? Hvordan vil M&U gerne fremstå på
projekterne? Drøftelsen skal ledsages af et oplæg, der udsendes med dagsordenen.
5. + 6. Punkterne flød sammen. Der er umiddelbart stemning for en omstrukturering af sekretariatets
opgaver og en budgetoverskridelse (max 50.000) med henblik på at opnå mere dynamik, udvikling og
kommunikation i organisationen vha. to medarbejdere i stedet for en medarbejder og en ekstern
tilknyttet kommunikationskonsulent. Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes et konkret oplæg til
fordeling af arbejdsopgaver, nye opgaver samt et detaljeret budget.
7. Nyt fra repræsentationer –
Orkester Norden:
Sommerturnéen ´22 gennemføres og Nordisk Ministerråds besparelser på driftsbudget for ´22 er
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trukket tilbage. 179 ansøgninger i år.
JMI Classical:
CC enCORE! Accelerando for unge musik-entreprenører afholdes primo maj i Budapest.
JMI Ethno Committee:
Ethno Research møde i York i marts for første gang fysisk siden corona. Intro til meta-analysen af
casestudies. Nu begynder disseminationsfasen med tilbud om adgang til research resultater til
offentligheden. Udvikling af Online Gatherings, der skal finde sted mellem september og november
2022. Udvikling af ny ledelsesstruktur i Ethno Committee, der passer bedre til den hurtigt voksende
bestyrelse.
NOMU:
Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Aarhus ifm. Orkesterfestivallen.
Amatørmusik DK:
Michael sidder i repræsentantskabet i stedet for Mikkel. Repræsentantskabsmøde afholdt marts.
8. Evt.

Referent Christina, 25.04.2022
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