Bestyrelsesmøde DMF VIBORG d. 18.01.18
Sted:
Klokken:
Mødeleder:
Sekretær:
Skaffer:

Anders Hjorth Nielsen
16.00 – 19.00
Nils-Anker Margon
Anders Hjorth Nielsen
Henning Pedersen

Til stede:

Henning Pedersen, Lars Norden, Karsten Dal Andersen, Nils-Anker Margon og Anders
Hjorth Nielsen
Kenneth Agernem

Afbud:
Dagsorden:
1.

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

2.

Siden sidst i efteråret 2017:
- Mikrofonkurset:
- 4 medlemmer deltog.
- Det var et rigtig godt kursus – de lærte, at det bestemt ikke er lige meget hvilken mikrofontype,
man vælger samt valg i forhold til hvilket anlæg, man har.
- Kan godt anbefales til andre afdelinger.
- Underviser var Mikkel Bøggild – han var rigtig god til at fortælle.
- Opdatering af medlemmers kontaktoplysninger:
- Lars og Henning er i gang med at opdatere vores oplysninger – det er et stort arbejde.
- Anders har sendt den nyeste medlemsliste til gennemsyn.

3.

DMF Viborgs lokale vedtægter:
- Gennemgang af udkast DMF Viborgs lokalvedtægter fra DMF´s chefjurist Jesper H. Christensen
- De er kommet retur fra Jesper og er klar til at blive præsenteret og vedtaget på kommende
generalforsamling.
- De nye vedtægter for DMF Viborg vil blive løftestang for de andre DMF afdelinger i Danmark.

4.

Aktiviteter hos DMF Viborg:
- JAM på Kulturskolen – Debat & Beslutning om samarbejde:
- Vedhæftet er aftalegrundlaget med Paletten og Viborg Kulturskole.
Dog er datoerne d. 09-02-18, 22-03-18 og 20-04-18.
- Vi har søgt DMF’s forretningsudvalg og har fået bevilliget 18.000 kr. i tilskud d. 24/11-17 – dvs.
restbetaling på ca. 10.000 kr. tages fra DMF Viborgs kassebeholdning.
- Jacob Mogensen og Claus Hostrup Hansen står som bandledere – deres tariffer vil blive betalt af
DMF Viborg.
- Nils-Anker snakker med dem om de vil lave lidt reklame for DMF.
- Bandevent 2018:
- Viborg Kulturskole, Ikast-Brande Musikskole og DMF Viborg skal stå for semifinalen her i
”Vest” af Region Midt d. 12-04-18. Sted er Paletten.
- Vores hjemmeside vil blive et sted, hvor folk kan læse om denne event under en ny fane kaldet
”Musikskolernes Bandevent – DMF M8”.

- Præmien er 20.000 kr. for det vindende band. Gennemsnitsalderen i bandet må ikke overstige 20 år.
- Det er et stort arrangement, som henvender sig til de unge potentielle medlemmer.
- DMF har givet 50.000 kr. i alt til projektet.
- Paletten lægger lokaliteter til semfinalen vederlagsfrit.
- Der er gratis entre.
5.

Generalforsamling – status:
- Udkastet til dagsordenen blev gennemgået sammen med regnskabet.
- Henning har bestilt Hjarbæk Kro søndag d. 4. marts kl. 12.00.
- På valg er Kenneth, Nils-Anker og Lars.

6.

Regionsmøde DMF Midt i Viborg tirsdag den 6. februar 2018:
- Henning bestiller Viborg Private Realskole – Trekronervej 12 8800 Viborg
- Spisning kl. 18.00
- Henning skaffer smørrebrød + drikkevarer
- Maks 12 deltagere

7.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
- 08-03-18 hos Anders

8.

Evt:
- Anders arbejder videre på en musical-tur – der har været snak om Chess eller Seebach
- Jørn Iversen vil gerne lave en god pris for DMF medlemmer til nye pressefotos. Lars undersøger
nærmere.

Viborg d.20/12 2017

Aftale mellem DMF, Paletten og Kulturskolen Viborg vedrørende jamaftener i foråret 2018.
Vi er blevet enige om, at vi gerne vil indgå et samarbejde med at etablere 3 jamaftener i foråret
2018 efter Fatter Eskild modellen. Dette gøres for at styrke Viborg’s musikmiljø med særlig fokus
på unge.
DMF Viborg afholder udgiften til to tariffer pr jam-session til to medlemmer af Dansk Musiker Forbund.
Paletten afholder udgiften til én musikertarif samt udgiften til tekniker plus lokale og rengøring (de
gange det finder sted på Paletten). Her tilstræbes det at musikeren er et medlem af DMF.
Kulturskolen afholder udgiften til én musikertarif samt tekniker plus lokale og rengøring (når det
finder sted på Kulturskolen). Ligeledes tilstræbes det at musikeren er medlem af DMF.
Markedsføring går via Paletten, Kulturskolen’s og DMF Viborg’s faste kanaler. Facebook, Hjemmeside, brochurer, avis osv.
DMF sender invitationer ud til medlemmer samt til formændene for de andre afdelinger i DMF region midt.
Musikerne bliver:
Guitar og jamvært - Jacob Mogensen
Keys – Claus Hostrup Hansen
Bas – Børge Lunde
Trommer – Martin Sørensen
Aftalte datoer er:
Fredag d.26 januar – på Paletten
Torsdag d.22 marts – på Kulturskolen, Klub 0.12 - https://www.facebook.com/events/137546073573366/
Fredag d.20 april – på Paletten
Derefter evaluerer vi og drøfter om vi skal fortsætte modellen med 3-4 jams i efteråret 2018
Aftalen er indgået mellem
Nils-Anker Margon (Formand, DMF Viborg)
Peter Ramsdal (Spillestedsleder, Paletten)
Henrik Resen (Stabsleder, Kulturskolen Viborg)

Grønnegade 2, 8800 Viborg – Telefon: 87 87 36 66
kulturskolen@viborg.dk www.kulturskolenviborg.dk
Kontortid: Mandag og Tirsdag 13.00-15.00 Onsdag 10.00-12.00 + 13.00-15.00, Torsdag 13.00-16.00

Projekttype:

Andre musikfremmende foranstaltninger

Ansøgt beløb:

28.035

STAMDATA
Navn:
CPR:
Projektansvarlig org.:
Adresse:
Postnr/by:
Telefon:
E-mail adresse:
Bank:

PROJEKT
Projektnavn:
Baggrund og formål:

Jr.nr.
Ansøgningsdato:

16.11.2017

Margon, Nils-Anker
081068-XXXX
DMF Viborg
Lucernevej 5
8920 Randers NV
26364361
namargon@gmail.com
1551-4770235359

8800 Presents
Overordnet: Et samarbejde bestående af 3 parter i Viborg: DMF Viborg, Paletten
(spillested) og Kulturskolen Viborg (Viborg Musikskole).
Formålet er: At få unge musikere (især MGK-/ og Talentelever) til at spille sammen på en
scene med professionel lyd og lys. Derudover at de møder og får kendskab til DMF og
vigtigheden af at stå sammen som musikere.

Startdato:
Slutdato:

Vi søger støtte til 3 jamsessions i foråret og 4 i efteråret. Til hver jamsession vil DMF
Viborg dække honoraret (tariffer) for 2 DMF medlemmer, der skal stå for dels at være en
del af et husorkester, dels støtte til de unge musikere der har lyst til at benytte tilbuddet.
9.2.2018
23.11.2018

DOKUMENTER
Dokumenttype
Anden dokumentation

Filnavn
8800 Presents - aftalegrundlag
indgået mellem DMF Viborg,
Paletten og Kulturskolen
Viborg.pdf

ØKONOMI
Udgifter
2 x tariffer (2.002,50 kr. til hver tid gældende tarifsats) - 7
jamsessions
Sum
Budgetbalance
Kommentarer til budgettet:

Ansøgt beløb

Status: Under oprettelse
DANSK MUSIKER FORBUND

kr. 28.035,00
kr. 28.035,00
kr. 28.035,00

Nyt liv i forsamlingshusene (lokalt) - promovere selskabsmusikere hos DMF Viborg.
Modtaget i støtte: 7.000 dkr.
kr. 28.035,00
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