Bestyrelsens beretning Dansk Musiker Forbund Sønderborg Afdeling 2017-18
Indhold:
Siden sidst
Aktiviteter fremover
Søg støtte
2017/18 har været et roligt år i Dmf Sønderborg.
Vi har brugt tiden på at finde de aktiviteter der var bedst for vores medlemmer og dermed havde
størst tilslutning.
Sidste års generalforsamling var en succes. Vi havde et godt møde med god debat, spændende
gæst og vi havde en dejlig middag bagefter med hygge og god underholdning.
Dette gav os blod på tanden til at prøve flere sociale tilbud for vores medlemmer.
Besøget hos Sønderjyllands symfoniorkester i 2016 var en rigtig god aften. I 2017 landende vi i
MGK Syds orkesterpraktik og måtte på aftenen erkende at det var de unges aften og vores
tilstedeværelse gled lidt i baggrunden.
I år har vi derfor valgt at vente til en aften hvor vi møder orkesteret alene og det bliver
tilsyneladende i september måned.
Som noget nyt i år arrangerede vi juletræsfest for medlemmerne og deres familier. Det blev en
dejlig eftermiddag med god tilslutning. Et arrangement vi helt sikkert vil gentage fremover.
Vi har også forsøgt at finde vores ben som arrangør af kurser. I år har vi forsøgt os med nogle
workshops af en lidt anden karakter end det der normalt bliver udbudt uden for de store afdelinger.
Det første med fløjtemesteren Robert Dick løb af stablen i januar. Det var en ren fløjte masterclass
og fløjtespillere fra store dele af landet mødte op og spillede for mesteren og opleve denne
spændende musiker og komponist.
Bagefter havde vi i samarbejde med foreningen Creative Music Sønderjylland arrangeret en
offentlig koncert og til vores store glæde dukkede der en del publikum op.
I februar havde vi et foredrag med Mikael Højris fra DMF om musikbranchen. Dette var arrangeret i
samarbejde med talentlinierne på Sønderborg Musikskole og vi havde en rigtig spændende aften
med et stort begejstret publikum og formentlig en del potentielle medlemmer.
I april følger et superspændende kursus “Improvisation for klassiske musikere” med Mina Fred fra
Athelas Ensemblet. Vi håber at medlemmerne også vil finde dette interessant og at tilslutningen
bliver stor. Mere om dette på http://artlab.dk/produkt/fri-improvisation/
Vores medlemstal er lige som i resten af Dansk Musiker Forbund svagt dalende. Dags dato tæller
foreningen 106 medlemmer.
Vi arbejder p.t. på følgende for at få flere medlemmer:
Der er i området et ret stort antal musikere særligt en for selskabsmusikerområdet der betragter sig
selv som amatører, har fast arbejde i andre brancher og derfor ikke mener at de hører hjemme i
DMF. Sandheden er at de spiller et stort antal jobs rundt omkring i området og derfor i vores optik
bør være organiseret i DMF. Derfor har bestyrelsen fokus på disse musikere og arbejder på opnå
en positiv kontakt med dem. Eventuelt i form af en selskabsmusikerdag i løbet af 2018.
Ud over dette regner vi med at få ungdomsmedlemmer fra MGK hvor den gruppe der er der nu er
ved at nå et professionelt niveau og have brug for DMF’s ydelser. Blandt andet er vores forsikring
meget attraktiv for dem.

På DMF kongressen i 2016 blev det vedtaget at afholde et årligt repræsentantskabsmøde. I 2017
blev dette så afholdt for første gang. Det var en meget positiv oplevelse at deltage her. Grundet
beslutningen om at det er her at ungdomsmedlemmerne af hovedbestyrelsen vælges var der mødt
mange unge medlemmer op fra lokalforeningerne og det friskede debatten meget op med alle

disse nye ansigter. Der blev valgt to meget kompetente H.B. ungdomsmedlemmer Thomas
Thomsen (Hjørring afdeling) Stina Bekker (Odensen afdeling)
Desuden blev det nye debatforum på dmf.dk debateret. Dette forum er nu on line og kan findes
under “Mit Dmf” Vi har endnu ikke nogen erfaring med forummet men opfordrer medlemmerne til at
besøge det og bruge det.
Vores ad hoc midler er stadig et af vores bedste tiltag og det er en glæde hvert år at sende folk på
efteruddannelser af alle slags og støtte medlemmernes mange forskelligartede musikalske
projekter. Vi opfordrer til stadighed folk til at bruge støtteordningen. Læs mere på
www.dmfsonderborg.com og Dansk Musikerforbund Sønderborg på Facebook.
Fremover vil vi have fokus på sociale medlemsaktiviteter der henvender sig bredt. Både geografisk
og genremæssigt.
Kurser efter medlemmernes ønsker.
Fokus på potentielle nye medlemmer i området.
Vi opfordrer alle til at bruge foreningen og komme med input til bestyrelsens arbejde.
De bedste hilsner
Bestyrelsen Dansk Musikerforbund

