
Referat Bestyrelsesmøde 
DMF-Sønderborg - Hos Jeppe - Afbud: Lasse

1. Valg af dirigent


- Niels er valgt

2. Valg af referent


- Nicolai er valgt

3. Økonomi. 


- Nicolai informerer om den økonomiske tilstand hos foreningen

- Der overføres 100kr til H. J. Julius, som mangler i honorering i forhold til Ulrik 

Spang Hansen

4. 2020 og udsendelse af opslag om pladser som kapelmestre og musikere i 

ensemblerne.

- Der er lavet et skriv, som præsenteres for bestyrelsen

- På nuværende tidspunkt er alle koncerter ikke planlagt, men medlemmer opfordres 

til at tage kontakt til projektkoordinator der har flere informationer.

- Der foreslåes at der tilføjes informationer omhandlende mulighed for at afholde 

prøvespil hvis dette bliver nødvendigt

- Alle idéer er meldt ud, hvor 100års orkesteret er den klare succes. Dog er der 

kommet mere interesse i 1920orkesteret

- Projektkoordinatoren foreslår dette til udendørskoncerter

- Niels laver en historik omhandlende forskellige muligheder


- Budget for 2020 projektet fremlægges for bestyrelsen, som lover et godt forløb, og 
viser fint overblik i forløbet indtil videre


5. Etablering af et lidt mere regelmæssigt nyhedsbrev. Fx efter hvert bestyrelsesmøde.

- Der aftales på bestyrelsesmødet at der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne, 

udarbejdet med fokus på visualitet

- Dette skal være udsendt senest 7 dage efter afholdt møde


6. Nyt om aftenen i symfoniorkesteret. Foreningen har modtaget seks fribilletter så vi 
kan invitere et antal medlemmer. Skal vi skyde yderligere seks billetter i?

- 3.10.2019

- Niels laver et nyhedsbrev, hvor medlemmerne inviteres til koncert


7. Ansøgninger

- Louise Dam har sendt nyt budget for sin ansøgning omhandlende sit Japan-kursus


- Der beviliges 4.000,-

- Jorunn Solløst søger penge til studietur


- Der bevilliges 2.220,-

8. Fastsættelse af næste møde


- Tirsdag d. 12. november kl 20:00-22:00 hos formanden

9. Diverse


- Hvordan skal vi agere når HB gør krav på dele af DMF-Sønderborgs 
medlemskontingent?

- Vi bruger vores betaling til medlemmerne primært



