
Bestyrelsesmøde DMF-Sønderborg 
02.01.2018 19:00 hos Niels Præstholm – Afbud fra Lasse Sørensen


1. Valg af ordstyrer og referent  

• Ordstyrer: Niels


• Referent: Nicolai


2. Møde hos symfoniorkesteret v. Jeppe 

• Jeppe orienterede om møde mellem Dmf og Symf., blandt andet omhandlende 
kommende overenskomstforhandlinger. 


3. Julekurve v. Niels 

• Niels kørte rundt med julekurve, og det var rart og hyggeligt at møde nogle af de 
ældre medlemmer personligt.


• Heinz gav intimkoncert og der var generel god stemning. Materiale til evt. hjemmeside


• En god snak om generalforsamlingen med de ældre medlemmer, hvilket åbner for en 
generel debat om hvor vidt vi skal mødes noget oftere med vore medlemmer på deres 
område - På et bredere aldersgrundlag 

4. Kurser 

• Robert Dick - Skal sættes i fokus - Creative Music Sønderjylland (CMS) er i gang med 
at formidle det ud - !Vi skal have kontaktet undervisere på konservatorierne! Niels


• Michael Højris - I samarbejde med musikskolen


• Mina Fred - Håber på god deltagelse fra Symf. - Max 15 deltagere - Jeppe formidler 

til SØSO - Spørger om Lasse kan lave plakat dertil 



5. Generalforsamling 11. marts 

• Program


• Mogens Jensen (Socialdemokratiet), Benny Engelbrech (1st priority) som gæstetaler


• Jeppe stiller op til bestyrelsen


• Lasse, Niels og Jan på valg. Jan og Niels modtager begge genvalg. Lasse?


• Bestyrelsens beretning


• 2020 - DMF-Sønderborg 100års jubilæum - Hvor mange penge har vi, og hvor 
mange penge skal der sættes af til det?


• Afbud fra Jan Østergaard


6. Økonomi v. Niels 

• Alt er i orden mellem Claus og bestyrelsen


• Niels tager en snak med Henrik Engstrøm ny økonomisk struktur i DMF


7. Musikrådet v. Niels 

• Sønderborg musikråds bestyrelse er omstruktureret, grundet sygdom.


• Anne Agerskov konstitueret som ny formand for rådet, og arbejder på revidering af 
forretningsaftale med Sønderborg Kommune


• Kommunen har indstillet en række musikaktører her i blandt Kultur i Syd. KIS er dog 
ikke interesseret. Niels har derfor foreslået at DMF Sønderborg er fast repræsenteret i 
udvalget som repræsentant for de professionelle musikere i Sønderborg Kommune. 
Hvis det bliver vedtaget får DMF Sønderborg større indflydelse på (det professionelle) 
musikliv i byen.




8. Sydsamarbejdet v. Niels 

• Næste møde for DMF-syd søndag d. 07.01.2018


• Almen interesse for de kommende bestyrelsessammensætninger op til de kommende 
generalforsamlinger i de respektive DMF-syd afdelinger


9. Næste bestyrelsesmøder 

• Kommer først til generalforsamlingen d. 11.03.2018 - 14:00


• Møde i festmusikerudvalget og velkomstkomiteen - Fastlægges internt


• 3. April kl. 18.30 - Niels bestiller bord


• 15. Maj kl. 19 hos Jan


10. Eventuelt 

• Robert Dick og Mina Fred skal op og køre


• Vores årlige slukefter i symfoniorkesteret flyttes til sæsonåbningen 2018/19 - Niels 

kontakter Peter Fievé for nærmere aftale


