Bestyrelsesmøde DMF VIBORG d. 26-10-17
Sted:
Klokken:
Mødeleder:
Referat:
Skaffer:
Til stede:
Afbud:

Henning Pedersen
16.00 – 20.00
Nils-Anker Margon
Anders Hjorth Nielsen
Henning Pedersen
Nils-Anker Margon, Lars Norden, Henning Pedersen og Anders Hjorth Nielsen
Kenneth Agernem

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (referat - se hjemmesiden):
- Godkendt uden anmærkninger.

2.

Siden sidst:
- Regionsmøde i Silkeborg d. 19-09-17:
o Lars og Nils-Anker deltog i et godt møde – ja faktisk det bedste længe.
o Herning har meldt sig ud af samarbejdet.
o Vi skal huske at annoncere godt for Citronhuset i Spanien.
o Fremtiden i forhold til det regionale samarbejde:
§ Alle synes det er inspirerende at deltage og at vi bør fortsætte – godt det er to gange
om året, vi mødes.
§ Band Event (det arrangement for musikskolebands, som også har fundet sted i år)
vil vi gerne gentage – det er småpenge, som hver afdeling skal betale.
o Næste møde er tirsdag d. 6/2-18 i Viborg – vi er værter.
- Lars og Nils-Anker har deltaget i et arrangement hos Ottos Musik, hvor der blev fremvist højttalere
og mixere fra RCF samt klaverer fra Studiologic.

3.

Bestyrelsesbemandingen og lokaleafdelingens opgaver:
- Vurdering og løsningsforslag til situationen, hvor Kenneth stadig ikke er klar til
bestyrelsesarbejdet:
o Af personlige årsager er han pt. væk for bestyrelsesarbejdet.
o Bestyrelsen indkalder derfor Karsten Dal Andersen (1. suppleant) til at træde ind i
Kenneths sted i en periode.
o Nils-Anker kontakter Karsten.

4.

Aktiviteter hos DMF Viborg:
- DMF kursus: Mikrofonskolen onsdag d. 11. oktober 2017 - opfølgning:
o Den eksisterende underviser kunne ikke denne dato, så Peter Poulsen ville finde en anden
underviser – den nye skulle have mailadresser fra os med interesserede kursusdeltagere.
§ Nils-Anker sendte dette til Peter Poulsen (Artlab) 11/10-17, men vi har ikke fået
tilbagemelding fra ham.
o Vi håber at høre noget nyt fra ham og at kurset finder sted engang i foråret.
- Anders undersøger om muligheden for en udflugt a la i år til en musical – han kommer med et
oplæg ved næste bestyrelsesmøde.

5.

JAM på Kulturskolen – Debat & Beslutning om samarbejde:
- Henrik Resen (Koordinator TPM: Talent, Projekt & Metode) v/ Viborg Kommune (se tidligere
udsendte svar på mail fra Henrik Resen):
o Henrik er blevet kontaktet af den nye leder af Paletten i Viborg (Peter Ramsdal) omkring
jam-sessions.
o Vi er åbne over for evt. at indlede et samarbejde med Kulturskolen, Paletten og os – som en
del af de aftalte rammer med Henrik Resen.
§ Nils-Anker og Anders tager initiativ til et fællesmøde i den kommende tid.
§ Henrik tilstræber at få arrangeret et møde i uge 45.
- Ansøgning om økonomiske midler hos DMF:
o Nils-Anker undersøger om vi kan søge med tilbagevirkende kraft.

6.

DMF Viborgs lokale vedtægter 1:
- Ændring af ordlyd ifht. det på Kongresbeslutning af 2017:
o Nils-Anker har lige modtaget forslag til vedtægtsændringerne – vi har sammenholdt dem
med vores originale vedtægter.
o Ændringerne er klar til generalforsamlingen i 2018.
o Vedtægtsændringerne er vedhæftet.

7.

Musikeren, Musikerens e-nyt og Basunen:
- Valg af ansvarlig mediemand fra DMF Viborg:
o Henning og Lars påtager sig denne rolle.

8.

DMF Viborgs medlemsliste:
- Vi skal have ringet rundt til samtlige medlemmer for at opdatere adresselisten.
o Lars og Henning gør det i løbet af november.
o Anders ændrer listen inden den sendes til Hovedforbundet og de ansvarlige for Basunen.

9.

Julekurve-/jubilæumslisten:
- Vi udsender 10 julekurve til ældre medlemmer i år.

10.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
- Torsdag d. 18/1-17 kl. 16.00 ved Anders

11.

Evt.:
- Vi har debatteret emnet om udgifter vi hver især har i forbindelse med vores bestyrelsesarbejde:
o Regionsmøder 2 gange årligt + arrangementer.
o Aflevering af jubilæumsgaver ved personligt fremmøde.
o Benyttelse af privat telefon, internet, printer osv.
Som et plaster på såret for de udgifter, har vi indstillet bestyrelsesmedlemmerne til også at modtage en
julekurv.

1

Afhænger af at Jesper Hvolby Christensen (chefjurist hos DMF) får fremsendt forslag i tide. Hvis dette ikke er tilfældet,
bortfalder punktet fra dagsordenen.

