
Referat Bestyrelsesmøde 
DMF-Sønderborg - På ALSION - Afbud: Lasse

1. Valg af dirigent 

- Niels Præstholm er valgt

2. Valg af referent 

- Nicolai Bøttger-Larsen er valgt

3. Godkendelse af dagsorden 

- Der er tilføjet et punkt om juletræsfest og økonomi/ansøgningspulje samt næste 
bestyrelsesmøde


- Derefter er dagsorden godkendt

4. Fastsættelse af dato for GF 2020 

- 8. Marts kl. 16

- kl. 18 er der spisning m. de deltagende

- Ahlmanshus med mad udefra

- Valg til bestyrelsen


- Niels er på valg og modtager genvalg

- Jan er på valg og modtager genvalg

- Lasse er på valg og modtagelse om genvalg indhentes inden næste møde


- Der skal sættes et punkt på om delegerede til kongres 2020

5. Web site. Kører det? 
• Lasse opfordres til at få ajourført hjemmesiden

• Der laves fremadrettet et fast punkt om hjemmesiden


- Referent skal have adgang til hjemmeside med henblik på opdatering af referat mv.

- Nicolai tager kontakt til Lasse med det samme


• Skal der fortsætte på en Weebly (.com adress) eller kan den flyttes til noget billigere?

6. Hvad gør vi når medlemmer dør? Hvordan opdager vi det? 

- Vi har sidste år mistet to medlemmer, uden at ‘opdage’ det

- Vi kan som fagforening ikke opdage det, før medlemslisten opdateres på HB, eller når der 

kommer en besked derfra

7. Vores interne 100 års jubilæumsfejring 

- “DMF Sønderborg 100 år” T-shirt

- Det vil være godt til interne 2020 fejring, andre gadgets foreslåes


- Hvis vi mælder ud i god tid, hvor mange kommer der så?

- Massiv reklamefront!

- Der kommer med påhæng måske 40 gæster.


- ca. 30.000,- så er der er i omegnen af 20.000 til merchandise

- Vi undersøger hvad det vil koste at lave 110 t-shirts


- Der laves et punkt til et møde i januar omh. gadgets, t-shirts, øl e.l. 
- Samarbejde med mikrobryggeri om årgangsøl


- Eventuelt samarbejde med Wohlenberg - Jan og Niels tager et møde

8. 2020 projekt - Status 

- Kasper Baj (KBH) er valgt som kapelmester for 100års orkesteret

- Signe Juhl er tilbudt plads som forsanger i 2020 ork.

- 40 tilmeldinger til 100års ork. med en størst opbakning fra Sydvest.


- Dog er der også folk fra Sønderborg 1-1/2 og Haderslev

- Planen er, at det bliver potpourier fra hvert årti, fra 1920 - 2020

- Økonomien hænger fint sammen, og der er mellem 12 og 15 koncerter i farvandet

- Der skal her laves en massiv reklamefront

- Som udgangspunkt kan folk trække kørsel fra, og derfor ikke få kørslen dækket

- Nicolai laver et mindre videoprojekt, med bestyrelsen og medvirkende i 100års orkesteret


9. Punkter til kongres/repræsentantskabsmøde 2020 
- Der er diskuteret om vi i DMF-Sønderborg har noget liggende, som skal tages op på kongres. 

- Deadline for foreslag undersøges, og der pålægges de enkelte bestyrelsesmedlemmer at 

overveje eventuelle punkter, der kan diskuteres på næste møde om hvor vidt de skal sendes 
til kongres.




10. Delegerede til kongres 2020 
- 26. 27. og 28. august 2020 (ons. tor. fre.)

- Vi må sende i omegnen af 4 delegerede

- Vi afventer HB’s afgørelse om egenbetaling, før vi som afdeling beslutter hvor mange der 

kommer med fra DMF-Sønderborg

11. Musikråd. Forholdet til kommunen og handelsforeningen 

- Musikrådet burde kunne agerer som konsulent for kommunen, med routine og kendskab til 
musik-markedet - altså et generelt rådgivende organ, som bør profilere sig som dette

- Niels tager dette med til næste møde i musikrådet


- Musikrådet burde være den generelle mellemmand, og kontakt mellem kommune og 
musikere


- Musikrådet kan også beskytte kommunen for at ‘spilde’ penge

- Musikrådet bør sigte efter konkrete arrangementer, der vil kunne optimeres ved musikrådets 

hjælp. Eventuelt søge konkret dialog med tovholderne på arrangementerne

- Niels tager en dialog om dette med musikrådet


- Handelsforeningen kører meget mere deres eget spil, hvor de tager direkte kontakt til 
musikere, med et fast budget.

- Det er svært for DMF at komme ind under huden på denne

- Derfor er det måske ikke meget for os at gøre ved denne enstans, i forhold til kommunen


12. Juletræsfest 
- En tilmælding indtil videre

- Jeppe prøver at tage kontakt til sine medlemmer

- Der kommer måske en aflysning af denne


13. Næste møde 
- Bestyrelsesmedlemmerne pålægges at gennemse egne vedtægter, og finde eventuelle fejl, 

mangler mv.

- Niels har sendt til medlemmer

- Senest revideret i 2011


- Næste møde i januar

- Forslag torsdag d. 9. jan. kl. 9:00 på Alsion


