Bestyrelsesmøde DMF-Sønderborg
15.03.2019 kl. 17:40 hos Jan Østergaard
Afbud: Lasse Sørensen
1. Valg af dirigent

- Nicolai er valgt
2. Valg af referent

- Nicolai er valgt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dagsorden

- Referat fra sidst er godkendt
- Dagsorden er godkendt, med tilføjelsen af punkt 11 Budget
4. Update om 2020 og vores 100års jubilæum v. Niels

- Niels informerer om Kirstens arbejde i pre-fasen hvor der allerede nu er interesse ved
op mod 20 forskellige arrangører.

- Projektets navn bliver: DMF 100 år i Sønderjylland
- Der er på nuværende tidspunkt tale om både et stort ensemble i form af et 20 mands
orkester, samt mindre konstellationer i støbeskeen

- Medlemmer der er begyndt at høre om dette virker allerede nu positive hvad dette
angår

- Et forslag om HB som PR-ansvarlig er sendt afsted dertil, og er indtil videre modtaget
positivt

- Bestyrelsen undersøger om vi kan finde DMF Sønderborgs gamle fane, eller om der
er belæg for at anskaffe sig en ny

- Forslaget om en sanger/sangerinde er fremlagt, som værende supplerende
konferenciers til de større koncerter

5. Godkendelse af bestyrelsens beretning og planlægning af GF

- Bestyrelsens beretning er godkendt, med forbehold for yderligere ændringer
- Der vil blive tilføjet nogle af de arrangementer DMF Sønderborg har støttet i løbet
af året

- Lokationen bliver i år Hotel Sønderborg Strand, hvor GF afholdes kl. 15:00 med
efterfølgende middag for medlemmer og påhænk kl. 18:30

- Bestyrelsen mødes på hotellet kl. 14:00
- Der vil under spisningen være underholdning v. de musikere der desværre måtte
aflyses sidste år, grundet for få tilmeldinger
6. HB v. Jan

- Der er ikke afholdt HB møde siden sidste bestyrelsesmøde i DMF Sønderborg
7. Indkommende ansøgninger

- Steffan Grarup har modtaget penge til ansøgte
- Thorstein søger penge til en masterclass med Rosalind MacPhail, ovenpå tidligere
succes med masterclassansøgninger fra Thorstein er vi meget positive og hjælper
gerne med hvad vi kan.

- Thorstein står selv for afvikling igen
- ArtLab og Sønderborg Musikskole er medaktører i denne
- Sønderborg Musikråd søger penge til afholdelse af “Musik i Privaten og
forsamlingshuset”

- Ansøgte beløb er ikke bevilliget, idet ansøgningen ikke er specifik nok til at opfylde
DMF Sønderborgs krav derom. Vi kan ikke støtte med 23.000 uden at vide hvad de
reelt set går til

- Vi syntes idéen er rigtig god, men kan kun støtte lokale medlemmer af DMF, hvilket
betyder vi gerne modtager nye ansøgninger, men specificeret på hver koncert samt
hvilke musikere der skal medvirke (og om de er medlemmer af DMF Sønderborg)
8. Sønderborg Musikråd v. Niels

- Niels har informeret om Sønderborg Musikråd, of fortæller om hvordan der er en god
progression i denne forening, samt et internt samarbejde.

9. Nye medlemmer, herunder nyt fra festmusikerudvalget v. Nicolai

- Nicolai har talt med et lokalt lyd- og lysfirma der gerne vil hjælpe med at stable
tidligere nævnte “grejaften” på benene i efteråret.

- Dertil mener firmaet ikke at det vil have de helt store omkostninger for DMF
Sønderborg, andet end lokaler samt PR
10. Videoprojekt i DMF Syd regi

- Der er kommet to ansøgninger fra DMF Sønderborg, og derfor har der været penge til
overs i denne pulje
11. Budget

- Punkter til rettelse af regnskab fra revisor:
- Alle punkter med 0,- i 2018 sættes der spørgsmålstegn ved
- Hvad menes der med ‘diverse omkostninger’, ‘tabt arbejdsfortjeneste’ mv.
- 10.000,- til jubilæumsansvarlig? Er dette Kirstens 10.000,- og i så fald hvor er den
reelle jubilæumsansvarliges 3.000,-

- Som udgangspunkt virker dette regnskab for forvirrende, idet revisor har lavet nye
punkter der ikke er endvidere udspecificerede (eller måske for udspecificerede)

- Det skal gerne laves om
- Niels Bestiller en kasseklade v. revisor
- Niels sender yderligere en opdatering på dialog med revisor
12. Diverse

- Jeppe informerer om hans dialog med forskellige fotografer til en eventuel fotoevent,
der har været i støbeskeen noget tid.

- Jeppe indhenter tilbud fra de forskellige lokale
- Hjemmesiden skal holdes mere ajour, med f.eks referater samt billeder/
rejsedokumentation fra medlemmer.

