Bestyrelsesmøde DMF VIBORG d. 07.11.2018
Sted:
Klokken:
Mødeleder:
Referat:
Skaffer:
Til stede:

Karsten Dal Andersen
16.30 – 18.30
Nils-Anker Margon
Anders Hjorth Nielsen
Henning Pedersen
Henning Pedersen, Karsten Dal Andersen, Lars Norden, Nils-Anker Margon og Anders
Hjorth Nielsen

Dagsorden:
1.

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

2.

Siden sidst
• Regionsmøde i Holstebro (28.08.18):
o Blev aflyst af Henrik Højbjerg.
o Lars Kiehn søger for at sende en ny invitation ud i starten af 2019.

3.

Aktiviteter hos DMF Viborg
• Viborg Handelsstandsforening ”Musikkalender” – december 2018 (Status)
o Vi har fået 8000 kr. fra Hovedforbundet. Derudover lægger vi 10.000 kr. i projektet.
o Det er et stort projekt, vi har lavet i samarbejde med Viborg Handel og Love2Sing – hver
dag i december vil der være live-musik til Julemarkedet på Nytorv.
o Kataloget er udkommet i over 52.000 eksemplarer.
o Anders sender oversigt over DMF Viborg medlemmer til Henning mht. betaling (de
sender faktura til os).
o Vi støtter kun med 18.000 kr. – det resterende beløb sendes som faktura til Viborg
Handel.
• Grejaften (28.10.18)
o Blev aflyst da vi ikke kunne få de aktører til at demonstrere udstyr ikke kunne møde op.
o Desuden var der d. 5/10-18 en stor grej-aften i Randers. (Som kommer til Viborg næste
år).
• Jam aften Kulturskolen (28.09.18) – næste på Paletten 09.11.18 og 30.11.18.
o Anders deltager d. 9/11 – Nils-Anker d. 30/11
o Vi har fået en kreditnota fra Paletten med honorar-dækning. Nils-Anker tjekker lige op
på, hvad det er for noget – det skulle nok have været en faktura.
o Der bliver lavet en evaluering, når forløbet er slut med henblik på evt. at fortsætte
samarbejdet.
• Mikael Højris på Kulturskolen (11.10.18)
o Det var en god aften for de unge.
• Basunen indlæg deadline 20.11.18 – LN se skriv fra 6.9.18 fra NM – Jubilæumsindlæg.
o Lars har sendt ind til Musikerens E-nyt – da det var et afholdt arrangement kan det ikke
komme med der. Til gengæld kommer det i Musikeren.
o Han sender det samme til Basunen.

• SEMU ”På Kryds og tværs med DMF”
o Der var inspirationsaften for fest- og selskabsmusikere d. 15.10.18 i Randers.
o En rigtig god og inspirerende aften.
• Kulturklinikken i Randers v/Jacob Venndt (22.10.18 – Mathias Heise – mundharmonika)
o Et arrangement lavet i samarbejde med DMF, DJBFA og Kulturklinikken.
o Gode musikalske foredrag inkl. spisning til 50 kr.
o Næste arrangement er d. 25/11-18 med Søren Bødker Madsen – ”Guitaraften fra Mozart
til Metallica”.
4.

Band Event + ledermøde på musikskolen i Århus (08.10.18) (NM)
• Nils-Anker kunne desværre ikke deltage.
• Finalen bliver på Train i Aarhus bliver søndag d. 5/5-19.
• Kim (DMF Silkeborg) sørger for projektbeskrivelse.
• Tejs laver tidsplans samt finder dommere til Øst.
• Simon finder dommere i Vest.
• Branchedagen bliver afholdt på Paletten søndag d. 7/4-19.
• Semifinalen for Vest bliver afholdt d. 3/4-19 på Paletten.
• DMF M8 Vest ved Peter Ramsdal, Henrik Resen, Simon Lindegaard og Nils-Anker Margon
har et møde d. 23/11-18 kl. 14.30 på Kulturskolen i Viborg.

5.

Generalforsamling 2019 – fastsættelse af dato og indrapportering til DMF (deadline 29.11.18 SH)
• 24/2-19 kl. 12.00.
• Anders kan ikke deltage pga. koncert.
• Nils-Anker sender til Hovedforbundet

6.

DMF Hovedforbundet
• Delegeret til DMF Forsikring
o De søger delegerede – hvis man ønsker det, er der deadline d. 9/11-18.
o Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at være en del af det.
•

Kollektive midler – næste ansøgningsfrist: 1.april 2019.

•

Juleuddeling/kurve – ansøgningsskema udsendes i løbet af oktober måned.
o Der er ansøgt til 10 kurve.

7.

Dato for næste bestyrelsesmøde.
• Torsdag d. 17/1-19 kl. 16.30-19.30

8.

Evt.
•

Vi vil allerede nu se efter en ny musik-oplevelse i 2019.
o Anders er tovholder på det, men alle i bestyrelsen kigger efter arrangementer allerede
nu.

