
Generalforsamling DMF-Sønderborg 
24.03.2019 kl. 15:00 - Hotel Sønderborg Strand


1. Valg af dirigent 

- Carsten Svanberg er valgt

2. Valg af referent.

- Nicolai Bøttger-Larsen er valgt

3. Godkendelse af dagsorden.

- Jeppe S. Rasmussen blev valgt i 2018 efter Peter Fievé fratrådte bestyrelsen i utide, 
hvilket betyder at Jeppe er på valg igen i år.

- Punkt 8. er af en teknisk fejl udgået fra udsendte punkt, hvilket betyder at pkt. 9, 10, 
11 og 12 bliver til 8, 9, 10 og 11.

- Ydermere er punkt 10. blevet gennemgået i bestyrelsens beretning.

- Der bliver ilægges en kaffepause

4. Bestyrelsens beretning, v. formand Niels Præstholm

- Sendes ud via mail efter GF.

- Der var i 2018 en konflikt, der så ud til at lede frem mod strejke og lock out. 

- Denne kunne potentielt påvirke nogle medlemmer, og der blev derfor af DMF 
Sønderborg samt HB taget visse forholdsregler for at kunne støtte de medlemmer 
der vil kunne berøres af dette.

- Heldigvis blev denne konflikt ikke til.

- Medlemsantallet i DMF på landsplan er ved at flade ud og derved ikke så faldende 
som tidligere, hvor den i DMF Sønderborg for 2018 samlet set har været stigende.

- Gramex-midlerne er blevet færre, og er blevet sverre at få fat i, hvilket kan mærkes 
når man som medlem søger støtte hos denne.



- I det sønderjyske er der en del medlemmer, især festmusikere der ikke er 
organiserede, hvilket vi i bestyrelsen vil forsøge at facilitere ved afholdelse af 
arrangementer for dette segment

- I de senere par år har vi afholdt en juletræsfest for afdelingens medlemmer, med stor 
succes. Ydermere har vi afholdt nachspiel for DMF Sønderborgs største segment 
nemlig Symfoniorkesteret, også med positiv tilbagemelding blandt medlemmerne.

- Man kan altid søge penge hos DMF Sønderborg, som vi så vidt muligt gerne vil 
støtte. Sidste år blev der udbetalt i omegnen af 40.000 DKK. Ydermere vil vi gerne 
afholde kurser for lokalafdelingens medlemmer

- Der skal der lyde en tak til Thorstein Q. Hemmet som sidste år var primus motor på 
sidste års arrangement fløjtenister, og ser frem til fremtidigt samarbejde med ham, 
og vores eget Artlab

- I 2020 fylder DMF Sønderborg 100 år, hvilket har været undervejs siden 2018, hvor 
planlægningen begyndte. Dette har skabt stor omtale og interesse hos omkring-
liggende DMF lokalafdelinger, samt foreninger, kommuner mv.

- Indtil videre er der interesse i ansættelse af 1920 orkesteret hos 10 store 
arrangører i hele Sønderjylland samt nogle i hovedstaden

- De fleste arrangementer ligger på nuværende tidspunkt stadig i planlægningsfasen 
og er derfor ikke endelige endnu.

- Som udgangspunkt vil der blive brugt musikere fra de medvirkende lokalafdelinger

- I efteråret ved vi mere præcist hvad beløbet for denne bliver, men indtil nu er prisen 
forventet at blive omkring 1 mio.

- Vi vil gerne planlægge et arrangement for lokalforeningens interne fejring af 100 
året

- Spørgsmål/kommentarer til bestyrelsens beretning:

- De administrative punkter er på nuværende tidspunkt ikke fastsatte, og vil blive 
præciseret senere.



- Et budget på en million?

- Hele genforeningen har et budget på 1 mia. hvor de forskellige medvirkende vil 
søge penge deri, og på den måde vil DMF Sønderborg ikke hæfte for dette 
beløb.

- Selskabsmusikere v. Kim Jensen (HB)

- DMF har i Sønderjylland afholdt en selskabsmusikerdag i Marts måned på Hotel 
Rødding, møntet på DMF Syd afdelingerne.

- Dejligt med samarbejde Sønderjylland.

- Synligheden v. Mariefesten hvor DMF har stillet med medlemmer, fra alle 
omkringliggende afdelinger.

- Her har DMF Sønderborg tidligere deltaget på foreningens stand.

- Hos Symfoniorkesteret er der næsten ingen ikke-organiserede medlemmer, hvilket 
vi ser meget positivt på.

5. Fremlæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019.

- Ifølge vedtægterne har DMF Sønderborg ret til at vælge vores kasserer udenfor 
generalforsamlingen, hvilket har ledt til at vores revisor Claus Kindberg også har 
fungeret som revisor.

- I fællesskab har vi dog valgt at dette bliver lagt tilbage til et medlem i lokalafdelingens 
bestyrelse.

- Det virker for bestyrelsen meget overdrevet at have en revisor til at styre et sådanne 
regnskab, men dette vil blive taget i betragtning til en kommende generalforsamling.

- Vi har ved betaling til projektkoordinatoren åbnet for vores hensættelser til 2020-
arrangementerne.

- Underskudet på 15.309,- hvor vi med de 10.000,- fra vores hensatte midler lander på 
5.309,- som vi mener er givet godt ud.

- Derfor ender vi på en total  kassebeholdning på 123.028,- kontra sidste års 
138.337,-



- I 2020 er der hensat 70.000,- som allerede er bevilliget af tidligere 
generalforsamling hvilket vil lede mod omkring 700.000,- mod foreningens egne 
medlemmer (både lokal samt de omkringliggende). Derved mener bestyrelsen at 
dette giver god mening og at penge er forsvarligt hensat.

- Til fremlæggelsen er der ingen indvendelser

- Vedr. budgettet for 2019 er der ikke sket de store ændringer siden 2018

- Eneste ændringer er at bogføring vil ske ved egen kasserer, samt en signing i 
gavekurvende jf. 2018 stigning kontra 2017

- Ydermere er der påskrevet 30.000,- af 100 års beholdningen, som muligvis først vil 
ske senere

- Stigning i kontingentindtægter ligger på vores ønske for en stigning på 5,- fra 95,- til 
100,- samt en forhåbentlig medlemsstigning i 2019

6. Indkomne forslag:

- Ingen indkomne forslag, hvorfor der blev indlagt en pause

7. Fastsættelse af kontingent.

- Bestyrelsen forslår at det nuværende kontingent forhøjes med kr. 5 fra kr. 95,- til kr. 
100,-. Kontingentet blev forhøjet generalforsamlingen 2015 med en 
hensigtserklæring om at, med jævne mellemrum at lave små forhøjelser af 
kontingentet for at følge med dyrtid etc.

- Forslaget er af generalforsamlingen godkendt, og vil træde i kraft snarrest uden 
tilbagevirkende kraft

8. Valg til bestyrelsen:

- Nicolai Bøttger-Larsen er på valg og er villig til genvalg. 

- Nicolai er genvalgt for perioden 2019-2021

- Jeppe S. Rasmussen er på valg og er villig til genvalg.

- Jeppe er genvalgt for perioden 2019-2021



9. Valg af kritisk revisorer.

- Kritisk revisor Lars Rimer er på valg og modtager ikke genvalg

- Brian Hein O’Driscoll er valgt for perioden 2019-2021

10. DMF Sønderborg fylder 100 i 2020. 

- Bestyrelsen har i samarbejde med de øvrige Sønderjyske afdelinger udarbejdet 
jubilæumsprojektet “Dansk Musiker Forbund - 100 år i Sønderjylland” Projektet 
fremlægges hermed af projektleder Kirsten Andreasen.

- Kirsten havde desværre ikke mulighed for at være tilstede, men blev i stedet fremlagt 
af formand Niels Præstholm

- Punktet er blevet gennemgået v. pkt. 4. bestyrelsens beretning, og der blev forklaret 
relevante punkter yderligere, samt besvaret spørgsmål fra fremmødte medlemmer.

- Projektet er taget videre til HB som vi ønsker ansvarlige for PR/Markedsføring, som 
vil besvares på et møde i april.

- Genforeningsmusikken defineres ud fra konstellationer og genretyper der spilles for 
årstallet, og samtidig også 

- Det vigtige for vores konstellationer er at der skal spilles fællessange, som vi 
betragter som egentlig genforeningsmusik

- Vores projektleder har researchet feltet grundigt, og har allerede nu fokus på datoerne 
for både start, slut og alt derimellem.

- Bente Ibenfeldt ligger inde med en samling noder fra genforeningstiden, som vi pr. 
dags dato har fået lov til at låne til eventuel brug/inspiration

- Ydermere formidler Bente gerne kontakt til formanden for genforeningsmuseet, som 
forhåbentlig vil være behjælpelig med historisk korrekte informationer



- Der vil til de større arrangementer vil der hyres en kapelmester, og som medlemmer vil 
man kunne søge stillingerne, hvorefter der vil afholdes en audition for dette. 

- Der vil primært blive brugt DMF medlemmer

- Dette vil der løbende komme informationer om

- Det er for tidligt i planlægningsfasen at kunne sige noget konkret endnu, men der vil 
løbende informeres

- Der vil løbende komme informationer på DMF Sønderborgs hjemmeside, samt 
facebook-side. Ved yderligere spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes løbende

- Til efteråret vil der være et større overblik og PR vil forhåbentligt begynde at rulle ud

11. Eventuelt. 

- Der foreslåes arrangementer/møder rundt i de forskellige afdelinger, for 
anskueliggørelse af 2020 projektet for foreningens medlemmer

- Som udgangspunkt er deadline 10. februar 2020, idet programmet ruller fra denne 
dag

- Kapelmester skal ansættes før sommer

- Harmoniorkester

- Vil være skiftende konstellationer, og forskellige størrelser

- Folkemusikorkester

- Vil være baseret på ansættelse af allerede eksisterende orkestre

- 100års orkester

- Et orkester der kan spille musik fra 1920 frem til 2020



- Vi vælger ikke at forhåndsgribe de større problemstillinger som orkestreringen, idet 
der ikke på nuværende tidspunkt kan dannes et overblik om hvordan dette vil udforme 
sig.

- Måske vil der være 40 ansøgere til 3 stillinger, men måske vil der kun komme det 
der er behov for.

- Der skal søges op på hvor vidt der skal være et samarbejde mellem en dansk tysk 
genforening, men som udgangspunkt skal der fokuseres på genforeningen mellem 
Sønderjylland og resten af Danmark.

- Samtidig må der gerne tjekkes op mod det danske mindretal i Tyskland

- Det er arrangørenes ansvar om hvor vidt der skal lægges vægt på en dansk/tysk 
forening eller ej

- DMF Sønderborg 100 år - Vores egen jubilæumsfest (sensommer/efterår 2020)

- Der er foreslået en velarrangeret skovtur

- En gallamiddag

- En festival hvor medlemmerne kan få lov til at spille

- Bestyrelsen kan lage nogle forslag og sende ud til medlemmerne, for på den måde 
at inkludere dem i valg af arrangementstype

- En stjernekok/luksusmenu

- Mad på Alsik m. Jesper Kock

- Både middagsarrangement, med børn samt et aftenarrangement


