Referat af generalforsamling 2018
DMF-Sønderborg, Sønderborg Musikskole 16:00-17:30 11. marts kl 16
1. Valg af dirigent

- Johann Korsfeldt
2. Valg af referent

- Nicolai Bøttger-Larsen
3. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 8 (valg af formand) er grundet en teknisk fejl faldet ud. GF beslutter af gennemfører
valget af formanden trods denne fejl. Dirigenten skønner at dette er okay.

- Dagsorden godkendt efter denne diskussion.
4. Bestyrelsens beretning v. formand Niels Præstholm

- Beretningen vedlagt
- Medlemstallet er som på landsplan svagt dalende
- Vi arbejder på at komme mere ud i lokalafdelingen på et mere socialt plan, hvor i stil med
vores juletræsfest samt slukefter hos symfoniorkesteret. Begge events var en stor succes.

- Kurser er også en del af vores plan, med virket som en mere social profil. Dette med bl.a.
Robert Dick. Dertil skal der lyde en stor tak til Thorstein Hemmet, for at formidle dette til
‘fløjtesamfundet’.
Andre kurser kan bl.a. nævnes Michael Højris der til stor succes formidlede om
musikbranchen. Dette også til stor succes, som vi gerne ser gentaget.
Et kommende kursus med Mina Fred venter vi på resultatet med spænding

- Selskabsmusikere er stadig et ønske fra vores side, om at kunne inddrage dem i vores
fagforening. Selve forsikringen burde kunne bruges som et godt argument.
Dertil arbejder vi også på at få organiseret hele symfoniorkesteret, hvor kun få ikke er
medlemmer.
Der kommer i den kommende tid også mere fokus på den unge MGK gruppe af potentielle
medlemmer

- Året bød også på første repræsentantskabsmøde, som bød på valget af
ungdomsmedlemmer til hovedbestyrelsen. Dette skabte noget dynamik i de forskellige
debatter, og to valgte HB medlemmer blev valgt (Thomas Thomsen: Hjørring & Stina Bekker:
Odense).

- Kim Jensen fra HB fortæller, at Medlemssytemer og debatforaer er stadig under opbygning/
udvikling, hvilket betyder at der stadig kan opstå problematikker. Dette grundet den eksterne
forvaltning af systemerne. Medlemssystemerne har haft en opstartsfase (har stadig), da
tilmeldingen af nye medlemmer sker pr. postnummer, hvilket har betydet en stærkere
opmærkning af grænserne mellem de forskellige lokalafdelinger.
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- Lokalstøtten til de forskellige musikere til arrangmenter, efteruddannelse mm. i
lokalafdelingen kræver stadig ‘dokumentation’ fra medlemmerne, som med tiden er blevet
mere fyldestgørende fra de medlemmer der søger om støtten. Mere om denne støtte kan
læses på DMF Sønderborgs hjemmeside www.dmfsonderborg.com

- Mere fokus på sociale medlemsaktiviteter, da dette er den primære funktion vi som
lokalforening ser os. Vi fortsætter med passende kurser. Vi arbejder samtidig også på at
møde både nye og gamle medlemmer, også i ydreområderne af vores lokalafdeling.
5. Fremlæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018

- Både regnskab og budget sendes til referent, så de kan vedlægges
- Svagheden ved en ekstern kasserer er, at formanden i denne omgang er blevet den interne
kasserer, som i givende fald giver en del ekstra arbejde.

- Regnskabet er efter første år med ekstern revisor blevet ryddet op og dette leder frem til et
lettere overskueligt regnskab.

- Støtten til lokalafdelingernes medlemmer bliver samlet under to punkter. Dette for et
nemmere overblik.

- I år er der ikke tilføjet formandens rejseudgifter til bl.a. DMFsyd møder. Dette overflyttes til
det kommende regnskabsår

- Lønudgiften til ekstern revisor figurerer pt. som en hensættelse, da regningen først kommer i
2018.

- Sidste års generalforsamling, der forefindes honoreringen til musikerne under støttehonorarer
mm.

- Hensættelsen til kongres har ikke fundet sted siden 2016, hvor sidste kongres fandt sted.
- Vi betaler for udarbejdelsen af årsregnskabet, og ikke revision da dette gøres af den kritiske
revisor. Dette er blevet gennemgået på GF og forsklaret til de fremmødte.

- Dirigenten spørger om GF vil give decharge for regnskabet hvilket blev godkendt.
- Budgettet for det kommende år (2018) ligger i generelle træk som tidligere.
- Posten om “honorar til ekstern revisor, årsregnskab” omdøbes til “udarbejdelse af
årsregnskab og bogføring”.

- Repræsentationer, gaver, jubilæer er faldet, grundet dens dynamiske grundlag.
- “Støtte til medlemmernes efteruddannelse og musikalske projekter samt bestyrelsens
initiativer” gøres til to puljer der omfatter “Medlemmernes efteruddannelse” på 30.000,- og
“Bestyrelsens initiativer” på 10.000,-. Dertil sænkes “Diverse” posten til 3000,-

- Symfoniorkesteret varsler en stigning på 3 medlemmer til efteråret.
- Regnskab og budget er godkendt
6. Indkommende forslag:

- Ingen indkommende forslag
7. Fastsættelse af kontingent

- Godkendt
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8. Valg af formand

- Niels Præstholm er på valg og modtager genvalg
- Niels er genvalgt for perioden 2018-2020
9. Valg til bestyrelsen

- Lasse sørensen er på valg og modtager genvalg
- Lasse er genvalgt for 2018-2020
- Jan Østergaard er på valg og modtager genvalg
- Jan er genvalgt for 2018-2020
- Peter Fievé er fratrådt og suppleant Jeppe Rasmussen er trådt til, og stiller op til bestyrelsen
- Jeppe er valgt for 2018-2020
- Da Jeppe er valgt ind som bestyrelsesmedlem, er Johan Korsfeldt foreslået som suppleant
- Johan er valgt for 2018-2020
10. Valg af kritisk revisor

- Henny modtager genvalg
- Henny er valgt for 2018-2020
11. DMF Sønderborg fylder 100 i 2020

- Der bliver diskuteret om hvor vidt det giver mening at blande DMF-Sønderborgs 100års
jubilæum sammen med jubilæet for genforeningen, der spillede stor rolle for musikernes
fagforeningens tilbliven i Sønderborg.

- Vi ønsker at sætte os i kontakt med Sønderborg Kommunes med ønsket om en festkoncert.
Hvis det er muligt at sejle med på kommunens bølge og på den måde bruge vort budget
primært på musik. Dette vil i høj grad blive diskuteret yderligere i 2019.

- Bestyrelsen arbejder videre med dette - det er muligvis relevant at tage dette med videre til
byens andre musikforeninger for et bredt samarbejde. Dette indenfor 2018.
12. Eventuelt

- DMF-Sønderborg sandsynligvis faste medlemmer af Sønderborg Musikråd, da det giver god
mening at de professionelle musikeres fagforening med der.

- Sønderborg Musikråd har søsat et projekt, for at kortlægge musikaktører i sønderborg.
- HB medlem Kim, bakker op om vores juletræsfest, og den måde dette skaber et bredere
fællesskab i foreningen. Samtidig informerer han om forskellige arrangementer som “de
smalle genre” som ikke fik den ønskede opbakning, men trods alt bør det dog forsøges at
gentage, med ønsket om en bredere publikumsdeltagelse. Videopuljen er også afviklet med
videoer af en virkelig høj kvalitet, hvilket kan synes værende meget positivt. Dette
underbygger grunden til at fortsættete dette samarbejde i DMFsyd for på den måde at have
en større rammeflade. Grænserne blev også i DMFsyd afgrænset uden større problemer. Kim
henviser også til et ønske om et samarbejde mellem Esbjerg, Haderslev og Sønderborg for at
slå stærkere ind mod selskabsmusikkere med ønsket om organiserede selskabsmusikere i
det sønderjyske. Han pointerer også at det er vigtigt at slå på andet end forsikringen, men
også som den erhvervs-ansvarsforsikring og ulykkesforsikring man har med i rykken når man
er ude som musiker.
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Dertil informerer han også omkring lockout og strejke. Yderligere informationer derom følger
snarrest.

- Kim pointerer også persondataforordningen og hvordan vi som forening skal være yderst
bevidst omkring hvad der skal gøres. HB er allerede i fuld gang med at implementerer dette,
men det bør bestemt også deles ud til de lokale bestyrelser. Denne forordning træder i kraft
d. 25. maj.
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