Bestyrelsesmøde DMF VIBORG d. 07.03.2019
Sted:
Klokken:
Mødeleder:
Sekretær:
Skaffer:

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

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Godkendt uden anmærkninger

2.

Siden sidst
- Generalforsamlingen den 24. februar 2019 på Hjarbæk Kro (se under pkt. 4)
- Tema aften arrangement på Låsby Kro 4. februar 2019
- Henning spillede sammen med to andre festmusikere.
- Det var en god aften med mange publikummer.

3.

Aktiviteter hos DMF Viborg
- Et musikalsk foredrag her i foråret - Henning og Lars lægger hovedet i blød.
- Sted kunne være Paletten

4.

DMF Generalforsamling den 24.02.19 på Hjarbæk Kro - opfølgning (NM).
- Evaluering - herunder drøftelse af valg af anden ugedag en søndag
- Jan Østergaard er overrasket over hvor fint økonomien kører i Viborg-afdelingen og at vi kører
efter frivillighedsprincippet uden honorarer, lønudgifter, kørselsgodtgørelser eller eksterne
revisorer.
- Vi var ikke ret mange. Måske er søndagene en skidt dag - vi foreslår en hverdag næste gang.
- Konstituering i bestyrelsen
- Formand: Nils-Anker Margon
- Næstformand, sekretær og webmaster: Anders Hjorth Nielsen
- Kasserer: Henning Pedersen
- Menigt medlem: Lars Norden
- Menigt medlem: Karsten Dal Andersen
- Suppleanter: Jeanette Hougesen og Jørgen Bitsch
- Referater til DMF musikeren og HB
- Er indsendt efter forskrifterne - og efter godkendelse fra Jan Østergaard
- Er desuden publiceret på hjemmesiden.
- Torben Johannesens tilbud til DMF Viborg
- NM vil bede Torben indsende et prospekt på hvad han har gjort sig af tanker ifht sit tiltag med
Prinsen Livregimentsmusikere.

5.

Viborg Musikkalender
- Afrundende kommentarer der er kommet til siden sidste bestyrelsesmøde.
- Vi har vendt de sidste ting og Viborg Handel har været tilfreds med vores indsats.
- Tanker og beslutning om dette skal være en tradition fremadrettet (pro/contra).
- Anders tager kontakt til Viborg Handel og hører om der skal være Musikalsk Julekalender igen.

6.

Band Event
- Stedfortræder for NM til planlægningsledermøde på musikskolen i Århus d. 25. marts 2019 kl.
09.00 - 10.30. NM er forhindret i fremmøde pga ekstra pålagte opgaver fra sin arbejdsgiver Viborg
Private Realskole. Henning tager afsted i stedet for.
- DMF Bandevent semifinale vest på Paletten - aflyst
- Der var kun tre bands som meldte sig til Bandevent - og endda nogle bands udefra.
- Derfor er semifinalen aflyst og de tre bands er direkte med.
- Tanker og forslag til om dette koncept skal videreføres eller måske andet i stedet.
- Måske skal man vælge noget andet i fremtiden - især med blik på antallet af deltagende bands.
- Branchedag for musikskolernes elever - gerne MGK’erne eller talenteleverne.
- Repræsentant fra bestyrelsen til DMF Bandevent Branchedag på Paletten 7.4.19. kl. 10.00 - 15.00
- Branchedagen bliver nok flyttet til d. 28/4-19
- Nils-Anker, Lars og Henning hjælper med at være roadies. Nils-Anker deltager hele dagen.
- Repræsentant fra bestyrelsen til DMF Bandevent Finale - Train søndag den 5.5.19 kl. 09.45 - 17.00
- Nils-Anker deltager

7.

Jam aftener på Paletten
- I forhold til de mål der blev sat oprindeligt:
- er der ikke kommet MGK elever ind som jam-ledere i stedet for de 4 professionelle musikere
- er det ikke lykkedes at få skabt liv omkring Klub 0.12 på Musikskolen
- er det ikke lykkedes at hverve nye medlemmer til DMF Viborg i løbet af de 1 ½ år det har kørt
- har det ikke for alle samarbejdspartnere været økonomisk rentabelt - vi har bidraget med
ca. 30-35.000 kr. og kan ikke længere få et økonomisk tilskud fra Gramex midlerne i fremtiden.
(Gramex-pengene bliver nu videresendt til de retmæssige modtagere).
- Samarbejdet er super godt, og vi vil rigtig gerne bibeholde det vi har bygget op, men har brug for at
nytænke nogle nye fælles projekter.
- Vi kan på ovennævnte baggrund ikke forsvare at videreføre Jam-aftenerne. Vi har først og
fremmest en forpligtigelse overfor vore lokale medlemmer og deres behov.

8.

9.

Repræsentantskabsmøde den 16. og 17. juni 2019
- Forslag som der skal sendes ind og behandles ved mødet, og har vi hos DMF Viborg unge
interesserede repræsentanter som vi kan sende afsted?
- Vi har ikke unge medlemmer der ønsker at deltage. AHJ og NM tilmeldes begge dage.
DMF Viborgs årlige udflugt
- Anders undersøger Beatles-musical i efteråret.

10.

Regionsmøde
- Der har været afholdt et møde d. 29/1-19 som vi desværre ikke fik en invitation til, da Lars Kiehn
fejlagtigt er kommet til at sende indkaldelsen til en forkert mailadresse.

11.

Dato for næste bestyrelsesmøde.
- 23. maj 2019 kl. 17.00 hos Anders

12.

Evt.
- Intet

Ref. AHN/NM - 7. marts 2019

