Bestyrelsesmøde DMF VIBORG d. 17.01.2019
Sted:
Klokken:
Mødeleder:
Referat:
Skaffer:
Til stede:

Anders Hjorth Nielsen
16.30 – 19.00
Nils-Anker Margon
Anders Hjorth Nielsen
Henning Pedersen
Henninge Pedersen, Nils-Anker Margon, Karsten Dal Andersen, Lars Norden og Anders
Hjorth Nielsen

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Godkendt uden anmærkninger

2.

Siden sidst
- Regionsmøde i Holstebro (28.08.18)
- Blev ikke til noget – Lars Kiehn inviterer til et nyt møde

3.

Aktiviteter hos DMF Viborg
- Evaluering af Jam aftenerne 2018
- Den oprindelige intention:
- Vi skulle starte med nogle ældre musikere, som på sigt skulle afløses af yngre kræfter
(fx MGK-elever).
- Målgruppen var især MGK-elever og gymnasieelever som Kulturskolen skulle invitere.
- Oprindeligt ville Kulturskolen selv stå for det hele – vi gik ind i samarbejdet med dem
og Paletten for at hjælpe hinanden og dele udgifterne.
- Spillested skulle være både på Paletten og på Kulturskolen.
- Fordelingsnøglen mht økonomien skulle være: DMF betaler to musikere. Kulturskolen
én musiker og Paletten én musiker plus de deler udgifterne til lydmand.
- Der er et begyndende kendskab til at der sker noget med Jam i Viborg – og flere er begyndt at
møde op til det. Fx var Klejtrup Musikefterskole med en aften.
- Det fungerer godt med det overordnede koncept BluesJam – så kan alle være med. Man kunne
evt. udvide med andre typer jams.
- Vi skal være mere synlige – fx skal musikerne have DMF t-shirts på, brochurer, bandet skal
fortælle et par gange om samarbejdet.
- Det er meget unge mennesker, der deltager – vi havde håbet på lidt ældre som fx MGK-elever
eller fra gymnasierne.
- Der skal inviteres på gymnasier osv., så alderen kan hæves lidt.
- Jacob Mogensen har evalueret med Nils-Anker og kommet med gode forslag til at forfine det.
- Det koster mange penge og vi kan ikke få penge igen fra Gramexmidlerne i fremtiden.
- Spillestedet er kun Paletten nu – på den ene side godt med professionel scene og lyd men en
skam Klub 12 ikke længere er en del af det.
- Evalueringen vil blive sendt rundt til Paletten, Kultruskolen og de to musikere, vi har aflønnet.
- På baggrund af det, vil vi i samarbejde med dem vurdere hvordan jam-aftenerne fremadrettet
skal fortsætte.
- Vi håber snart at få en evaluering fra de andre.

- Jam aften Paletten 25.01.19, 22.2.19 og 22.3.19
- Vi betaler fortsat to musikere pr. gang disse tre datoer.
- Nils-Anker tager en snak med Jacob Mogensen om vores evaluering og forslag til småjusteringer
– fx bandets præsentation af samarbejdspartnere plus være aktive blandt gæsterne ved at fortælle
lidt om DMF.
- Fotosession med Jørn Iversen
- Han vil gerne lave en ny fotosession – Nils-Anker spørger om han vil lave et tilbud, vi kan sende
ud.
- Julekurve
- Der er uddelt 10 julekurve.
- Det er blevet nemmere at få pengene retur fra Hovedforbundet, da man nu får et beløb på 500 kr.
pr. gave.
4.

DMF Generalforsamling den 24.02.19 på Hjarbæk Kro
Herunder:
- Hjarbæk Kro er bestilt – og vi får vores eget lokale. Menuen er biksemad som sædvanligt.
- Invitation til medlemmerne + Lars Kiehn – Nils-Anker laver og Anders sender rundt
- Fællessang – Henning finder og kopierer.
- Regnskabet er gennemgået.
- Dagsordenen er gennemgået og godkendt af bestyrelsen
o På valg til bestyrelsen er Anders og Lars – begge modtager genvalg.
o Nils-Anker spørger om Jeanette og Jørgen modtager genvalg som suppleanter.
o Henning spørger Jens-Aage og Bendt om de modtager genvalg som revisorer.
o Referat – Nils-Anker spørger Jeanette

5.

Evaluering af Viborg Handelsstandsforening ”Musikkalender” – december 2018
- Det fungerede godt og der har været mange mennesker igennem i løbet af december.
- Desværre har der været lidt ”brok” fra forskellige musikere, men vi fik det løst på en god måde.
- Andre musikere har synes rigtig godt om det og det har været en succes.

6.

Band Event + ledermøde på musikskolen i Århus (25.3.19)
Vigtige datoer for årets DMF Bandevent:
- DMF Bandevent Workshop for udvalgte semifinalebands Ikast-Brande Musikskole 9.3.19.
- DMF Bandevent Semifinale Vest på Paletten: onsdag den 3.4.19 (dommerpanel, konferencier mv).
- DMF Bandevent Branchedag på Paletten 7.4.19. kl. 10.00 - 15.00 (hjælpere/roadies)
- DMF Bandevent Finale på Train søndag den 5.5.19 kl. 09.45 - 17.00.

7.

Dato for næste bestyrelsesmøde.
- 7/3-19 kl. 16-18 ved Anders

8.

Evt.
- Intet

