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

1. Valg af dirigent 

- Niels er valgt

2. Valg af referent 

- Nicolai er valgt

3. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsordnen er lavet ud fra forrige dagsorden, med henblik på at få lukket eventuelle åbne 
projekter.


- Samtidig er økonomien diskuteret økonomi 

4. Økonomi 

- Der sendes en regning på 12.500,- til DMF-sydvest for 2020 projektet

- Niels spørger Kirsten om der foreligger en skriftlig aftale på indbetalte beløb fra Sønderborg 

Kommune

- Nicolai tager kontakt til Claus for afsluttelse af revision for 2019, og der lægges et budget for 

2020. Der skal tages højde for at budgettet er stramt

- Der skal inddrages 100års fejring


- Nicolai taler med Claus om lønoplysning af kørsel/befordringsgodtgørelse

- Niels foreslår en stigning i bestyrelseshonorar, som Nicolai undersøger om er mulig


5. 2020 projektet og fejring 
- Første koncert d. 12. februar


6. 100års jubilæumsfejring 
- 12. september som første oplæg til afvikling af 100års jubilæet

- Niels har været i dialog med et mikrobryggeri om egen bryg dertil


- Niels har lavet en plan om dialog med beværtninger i Sønderborg om køb af denne øl

- Nicolai indhenter et tilbud hos Sune

- Økonomirelaterede opgaver skal afklares ASAP


7. Generalforsamlingen 
- 8. marts kl. 16 og spisning kl. 18

- Der bestilles mad fra det grønne køkken


- Niels tager kontakt

- Ligesom tidligere, skal der gerne være underholdning til GF. Vi foreslår noget klassisk musik i 

denne omgang, da der tidligere har været rytmisk præget.

- Jeppe forhører sig i symfoniorkesteret


- Niels udsender en indkaldelse, og sørger for et udlæg til bestyrelsens beretning

- Der skal være klarhed om udgifter for kongres 2020


8. Valg til bestyrelsen 
- Lasse ønsker ikke genvalg

- Kathrine har meldt ind, at hun stiller op til bestyrelsen


9. Hjemmeside 
- Nicolai overtager hjemmesiden fra generalforsamlingen


10. Ansøgninger 
- Birgit Bauer og Otto Andersen har søgt 2.500,- pr. musiker


- De bevilliges 5.000,- (2.500,- pr. musiker)

- Chris Falkenberg Rasmussen har søgt 4.000,-


- Han blev 17.12 bevilliget 2.500,-

11. Næste bestyrelsesmøde 

- onsdag d. 26. februar kl. 19:30 hos Jan Ø?



