Referat af bestyrelsesmøde i Musik & Ungdom d. 31/8 kl. 9-11
Til stede: Henrik, Nina, Sabrina, Michael, Mette, Kenneth, Christina.
Afbud: Eva, Solvej

1.

Referat og dagsorden godkendt

2.

Nyt fra sekretariatet:
•

•
•
•
•
•
•

I forbindelse med at vi sender elevinddragelsesmateriale ud som gave til medlemmer medio september
sender vi forespørgsel til DMK, om vi må være med på DMKs årskonference d. 16. nov. med en form for
pitch af materialet, og dialog om vi skal lave flere workshops om ungeinddragelse samt med henblik på
hvervning af nye medlemmer.
Vi fik 11 ansøgninger til stillingen, 4 er indkaldt til samtale
Der er bevilget 6000,- fra Kulturkraft Puljen til et projekt i Horsens, som promoveres på Facebook i sep.
Vi henvender os til styregruppen for Musikskoledage i Tivoli med henblik på at drøfte vores input i 2023
Musik & Ungdom er blevet medlem af Musikhuset Kbh. og Turning Tables.
Maja er trådt ud af bestyrelsen, der er sendt blomster til Maja som tak for de ti års indsats som
bestyrelsesmedlem.
Vi forsøger at deltage aktivt til DUFs arrangementer, Sabrina har været til ”ForeningsKalads”, Christina
har været til konference om ”Frirum som et værn mod mistrivsel” se: https://taenketanken.mm.dk/ungesfrirum/

3.

Creative Europe
Michael indtræder i arbejdsgruppe, som Eva også er med i. Michael tager kontakt til Finland med forespørgsel,
om de vil være partner i projektet. Arbejdsgruppen skal arbejde hen mod deadline forår 2023. Partnere fra
Danmark, Finland og Grækenland skal også indgå i arbejdsgruppe, hvorefter projektet formuleres på ny, og der
skal defineres proces og produkt.

4.

Christina og Sabrina arbejder videre med at konkretisere alle fire cases om elevinddragelse. Der tages kontakt til
DMK om samarbejde.

5.

Christina og Sabrina udarbejder forslag til M&U guidelines til projekterne om klima/bæredygtighed.

6.

Budgetopfølgning august – intet at berette, godkendt

7.

Nyt fra repræsentationer:
Orkester Norden: Sommerturnéen ´22 i Finland var en kæmpe succes.
JMI Classical: enCORE! Accelerando for unge musik-entreprenører blev afholdt primo maj i Budapest med stor
succes. Se mere: https://www.encoreclassical.org/2022accelerando
JMI Ethno Committee: Simon trækker sig som formand og trækker sig også løbende fra sit øvrige engagement
AKKS: Repræsentantskabsmøde: https://akks.dk/repraesentantskabsmode/

8.

Evt:

Referent Christina, 31.08.2022
Musik & Ungdom
Farvergade 27A, opg. A, 2. sal
1463 København K
36 13 35 35
m-u@musik-ungdom.dk
musik-ungdom.dk

