Bestyrelsesmøde DMF-Sønderborg
14.01.2019 kl. 20:00 hos formanden
1.

Valg af dirigent

- Niels er valgt
2.

Valg af referent.

- Nicolai er valgt
3.

Godkendelse af referat fra sidste møde samt dagsorden.

- Tilføjet punkt om HB v. Jan Østergaard
- Derudover er dagsorden godkendt
4.

Update om 2020 og vores 100 års jubilæum

- Der har været dialog med de forskellige DMF-afdelinger (Trekanten, Sydvest og
Haderslev)

- Haderslev og Sønderborg bliver begge 100år i 2020, og der er udmeldt ønske
om at afholde nogle fælles arrangementer i den sammenhæng.

- Sydvest viste også stor interesse, sammen med Trekanten
- Et overordnet budget ligger på omkring 1,2 mil. i totalen, hvilket vi forsøger at få
det gennemført så vidt muligt

- Meget af dialogen blev ført i forlængelse af tidligere best. møde.
- Kirsten fortæller om dialogen dermed, og ikke mindst den udvikling der kom til
ved mødet, samt der er aftalt en fælles koordinering gennem Kirsten, således at
vi kan komme ud på et større plan

- Den præcise fordelingsnøgle er ikke yderligere gennemgået
- 50.000,- er godkendt fra DMF-Sønderborg, men vi skal have fastlagt hvordan vi
griber sagerne yderligere an, samt 20.000,- til en lokalafdelingsfest.

- Kirsten lufter idéen om at få bredt det ud til hovedstaden, om at komme til at
spille på større offentlige arrangementer

- Niels kontakter Lars Birkelund Olsen fra Slesvigsk Musikkorps vedr. stillingen
som dirigent/kapelmester

- Vi skal have håndslag på kapital fra de andre DMF-afdelinger, så vi kan fortsætte
ansøgninger
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5.

HB v. Jan Østergaard

- HB holder møde i næste uge
- Jan informere om HB’s aktiviteter, med både fremgang og tilbagegang
- Der er som altid besparelser i tale og Jan informeres af FU yderligere til HBmødet i næste uge

- Til næste møde i i DMF-Sønderborg vil referatet blive gennemgået af Jan
6.

Indkomne ansøgninger.

- Ansøgning fra Ulrich Spang-Hansen, er bevilliget 4.000,- til at dække halvdelen
af søgte honorar. Ekstra kan søges senere på året, hvis dette koncept viser sig at
være en succes.
7.

Sønderborg Musikråd. Sidste nyt, samt valg af suppleant.

- DMF-kampagne, vi skal have nogle af vores musikere mere ud i
Sønderborgmiljøet

- Regionalt spillested underbetaler musikere, bare fordi de er lokale. Vi vil forsøge
at gå i dialog med spillestedet, og finde en løsning på dette

- Fællessang akkompagneres også af ubetalte musikere på Alsion - Der skal vi
også ind og have åbnet en dialog

- Nicolai er valgt som suppleant i tilfælde af Niels’ fravær
8.

Nye medlemmer. Herunder nyt fra festmusikerudvalget.

- Der har i 2018 været fremgang i medlemmerne med en stigning på 3 medlemmer
- Henriette Sonne
- Lasse refererer om inspirationsdag for musikere - vi taler om nørderi for
festmusikere, med synthdag v. Nicolai Damgaard fra Proffshoppen samt noget
anlægsdemonstration v. Lars Moldt

-

Evt. nogle lokale festbands der spiller på skift, lidt ala DMF ExpoEVENT
Forsikring, og Pas på hørelsen samt et hovednavn der kommer
Placeres gerne en gang i efteråret
Festmusikerudvalget går i dialog med Formanden fra DMF-Haderslev, om en
økonomioversigt deraf
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9.

Videoprojekt i DMF Syd regi.

- Vi har alle modtaget mailen fra formanden, der allerede er sendt ud til
foreningens medlemmer, hvor der som skrevet er mulighed for at søge op til
1.000,- pr. medlem, op til 4.000,10. Update af hjemmeside og Facebook. (Lasse og Nicolai)

11. Diverse (Børge kom alleigevel ikke i Musikeren selv om de havde lovet det.
Øv!) Besøg hos Heinz nu vi ikke kom afsted til jul.

- Børge er blevet nævnt
- Formand og Næstformand besøger medlem H
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