Referat

Bestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012 kl. 19.00 på Vandel Ungdomsskole
Deltagere:

Gunner Hansen
Louis Kühl var syg – i stedet mødte Henning Taarnkvist fra Skive
Jørgen Møller
Ove Lass
Lau Michelsen
Chr. Bennedsen, musikudvalget
Peter Dansholm
Erling Vad havde meldt afbud pga. sygdom
Kay Aage Petersen havde meldt afbud pga. sygdom.
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Orientering ved formanden

2

a

DAM
DAM har 5 medlemmer i bestyrelsen. Ulrik Hedegaard er formand og
Lau er i bestyrelsen. DAM har ansvaret for ansættelse af lederen af sekretariatet i Århus og af konsulenten. Der er nedsat et redaktionsudvalg
for bladet. Redaktør er Karina Hansen. Bladet kan læses på DAM´s
hjemmeside. www.damdk.dk

b

Sekretariat og konsulent
Pia Frederiksen er ansat som sekretariatsleder og det fungerer fint –
stor tilfredshed. Sekretariatet har 40 års jubilæum i år. Steen Lindholm
er ansat på halv tid og forsætter som konsulent året ud.

c

Formandsmøder
Kun Nordjylland har holdt formandsmøder. Referat foreligger. De øvrige
har haft telefonisk kontakt. Lau opfordrer til intensivering af formandsmøder.

d

Siden sidst
Sangerstævnet i Estland har ikke deltagelse fra DSF-kor. Lau opfordrer
til, at regionsformænd argumenterer mere for arrangementer som dette.
Lau har deltaget i NSF's møde på Færøerne i marts 2011.

Forbundets økonomi, ved kassereren
a

Regnskab 2011
Regnskabet er revideret og blev gennemgået og taget til efterretning.
Vi har genereret et overskud på godt 24.000 kr. og har en beholdning
på 78.000 kr.
Der er enighed om, at pengene skal ud til medlemmerne til musiske aktiviteter. Der er mulighed for tilskud til ”Lørdagskurser” eller arrangementer i de enkelte kor med f.eks. gæstedirigenter. Vi ser gerne ansøgninger om tilskud til aktiviteter.

I 2012 har vi fået forhøjet vores tilskud fra Kunstrådet fra 20.000 til
30.000 kr. med henvisning til stævnet i Estland. Vi er enige om anstændigvis at returnere de 10.000 kr.
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Musikudvalgets arbejde
Chr. Bennedsen orienterede om musikudvalgets arbejde. Arkivet er flyttet til Odense Musikkonservatorium, hvor møderne afholdes hver anden
gang. En node vil i fremtiden kunne lånes gennem et lokalt bibliotek.
Næste møde i musikudvalget afholdes 23. marts.
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Landsstævne 2015
Lau har allerede modtaget ansøgninger om landsstævnet 2015. Der er
åbenbart lidt usikkerhed om ansøgningsfristen. Der modtages motiverede ansøgninger indtil udgangen af 2012. Afgørelse træffes inden repræsentantskabsmødet 2013.
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Kursusvirksomhed 2012 – 2013
Det blev besluttet, at weekendkurset 2013 igen anholdes i Vandel, hvor
vi er meget tilfredse med at være. Eneste minus er størrelsen af øvelokalet. 140 deltagere, som vi er i år, er på bristepunktet. Vi spørger, om
vi kan bruge en af sportshallerne næste år.
Ove Lass og Jørgen Møller vil gerne arrangere lørdagskursus i efteråret
2012. Skive overvejer at arrangere kursus i foråret 2013. DSF betaler
instruktør og lokaleomkostninger mv.
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Formandsmøder / kontakt til regionerne.
Se pkt. 1 c.
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Nordisk samarbejde
Til stævnet i Estland var der vist interesse fra 24 sangere fra 5 forskellige kor, så det måtte opgives at organisere noget fælles. Proceduren for
tilmelding via Internet og gennem kontakt til hoteller og rejseselskaber
gør det svært at koordinere. Det blev drøftet, om DSF i dette tilfælde
kunne have haft en koordinerende rolle, hvilket anses for umuligt.
Musik i Norden (tidligere SAMNAM, paraplyorganisation for musik i norden) har ikke afholdt møde i 2011. Formentlig afholdes konference i
Malmø i 2012.
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Eventuelt
Gunner Hansen foreslår tættere dialog med musikudvalget om udgivelser. Musikudvalget modtager gerne forslag.
Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag før uge 7 i 2013.

Peter Dansholm
Sekretær

