Bestyrelsesmøde DMF-Sønderborg
10.09.2018 kl. 19:30 hos formanden
Valg af ordstyrer

- Niels er valgt
Valg af referent

- Nicolai er valgt
Afbud

- Lasse
100 års fejring i 2020. Der er indkaldt projekter til genforeningsfejringen.
Deadline for “blåstempling” i oktober. Får vi blåstempling er der mange penge at søge.

- Lav en koncert, et værk/arrangement for vores medlemmer. 1920-2020 musik
•
•
•
•
•

Skitserer en koncert-dag der hylder musikkens udvikling gennem de 100 år
Crossover (stilmæssigt)
Sammensæt et program (nye solister med et fast orkester?)
Historisk/Epokedannende
Leif Maibom som konferenciers?

Nachspiel v. symfoniorkesteret

- Niels har været i kontakt med symfoniorkesteret og vi leder efter en dato hvor der er fuldt
orkester
Organiserede vs ikke-organiserede

- Vi har diskuteret hvordan ‘amatører’ og professionelle musikere spiller under tarif i Sønderborg
Kasserer.
Revisor siger at det bliver meget billigere i år fordi alting nu kører. Skal vi holde det sådan?

- Vi bliver ved på samme måde, men gør ham opmærksom på at prisen ikke må overstige de
5000,- som det overraskede os sidste år.
An(d)søgninger

- Define Festival søger om 15.000,• Bestyrelsen har besluttet at bevillige 12.000,- til foreningen og informeret om tariﬀens
stigning, med henblik på medtagelse i næste budget.
Evt.

- Jan formidler at Wohlenberg syntes godt om vores idé angående at vedlægge vores “musiker i
grænselandet” i jubilæumskurvene

- Juletræsfest 2018
• Vi fortsætter succesen fra sidste år!
• Fastlæggelse af dato - Søndag d. 9. eller 16. december

- Arrangementet Click - der er fremsendt et ønske om en photoshoot fra nogle af foreningens
medlemmer.

• Nikolaj Lund?
• Enten som DMF-syd eller selvstændigt
• En hyggelig dag på Alsion/Sønderborghus
- Til næste møde skal vi have et økonomisk overblik, så vi kan slå fast hvilke arrangementer vi
kan vedtage!
Fastsættelse af næste møde

- Tirsdag d. 6. november klokken 19:30 hos Jan Ø

