
Bestyrelsesmøde DMF-Sønderborg 
14.04.2019 kl. 19:00 på Torvehallen - Afbud v. Jeppe

1. Valg af dirigent 
• Niels er valgt


2. Valg af referent 
• Nicolai er valgt


3. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden 
• Godkendt med tilføjelser:


- Sønderborg Musikråd v. Niels tilføjes som pkt. 7

- Demodag for festmusikere v. festmusikerudvalget kommer på som pkt. 8

- Derfor rykkes Diverse ned til værende pkt. 9


4. Konstituering og planlægning af overdragelse af regnskab til ny kasserer. 
Herunder overdragelse/kursus hos revisor Claus Kindberg 
• Næstformand: Lasse Meyer Sørensen

• Kasserer: Nicolai Bøttger-Larsen


- Nicolai og Niels aftaler sammen med Claus en dag, for endelig overdragelse af 
konto mv.


• Gavekurvsansvarlig: Jan Østergaard

• Bestyrelsesmedlem: Jeppe Rasmussen


5. 2020. Planlægning af samarbejdsaftale med de fire andre foreninger i projektet. 
Herunder økonomistyring. 
• Kirsten skal spørges om, hvordan betaling finder sted (Om der er betaling før eller 

efter aftalt arrangement)

• Jan tager kontakt til Edna fra Aabenraa Musikskole, vedr. deres styring af sådanne 

arrangementer, grundet hendes tidligere erfaring

• Niels laver i samarbejde med Kirsten en faktura til Sydvest- og Haderslevafdeling på 

hhv. 12.500,- og 5.000,- til projektleder 

- CVR-numre er indhentet hos begge


• Eventuelle udlæg står Sønderborg for, hvorefter andre afdelinger faktureres. 
(Sønderborg agerer altså som tank for projektet)


6. Datoer og årshjul. Kurser, nachspiel, juletræ etc. 
• Aftales på næste møde, hvor Jeppe er present.


7. Sønderborg Musikråd v. Niels Præstholm 
• Sendt til bestyrelsen via mail

• Musikrådet har åbnet for musikeres ansøgning om at spille til to arrangementer; hhv. 

Musikercaféer i centrum og Musik i privaten

• Mere om dette kan læses på http://www.somr.dk


8. Demodag for festmusikere v. festmusikerudvalget 
• Denne er op nuværende tidspunkt udsat til 2021 grundet økonomiske og 

arbejdsmæssige årsager




9. Fastsættelse af næste møde. 
• Sidst i Maj, først i Juni


10.Diverse 
• Ikke berørt


