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Beslutning
Godkendt

Midtvejsevaluering. Et fredeligt møde med musikudvalget, hvor der kun var få
spørgsmål til LMS. Gav udtryk for tilfredshed med de hoved- og sideaktiviteter,
LMS prioriterer samt tiltaget med at få flere nye kommuner med. Obs på
egenkapital – skal gerne ned på 1.000.000-1.500.000.
Showcase. Alt forløb rigtig godt. Mange glade gæster. Musik på Vej fungerer godt
og skaber god dialog. Rigtig mange kommuner deltog.
Fremtidige festivaler: 2017 bliver 24.-26.9 i Sønderborg, og her er det også
LMS’s 25 års jubilæum. LMS har sendt tilbud ud til alle Musik i Tide-kommuner
omkring værtsskab for kommende festivaller og Showcases. PT har Horsens budt
ind på festival 2019. Haderslev og Odder er meget interesseret i Showcase
2018/20. Næstved er standby.
Kommunefremstød. Mange nye kommuner har vist interesse, og mere end 100
koncerter er nu planlagt.

Kamæleonkoncerter og transportstøtte. Kulturstyrelsen har besluttet, at
Kamæleongrupper ikke længere kan søge transportstøtte. Det betyder, at det bliver
dyrere for LMS. På næste bestyrelsesmøde diskuteres, hvor vigtig ordningen er. Der
er grønt lys til at hæve prisen til sæson 17/18.
Kulturkort.dk. Det er nu offentligt. LMS vil løbende følge besøgende.
Succeskriterier er at der kommer flere på, og primært som strategisk værktøj.
Koncerter på spillesteder. Kan være en udfordring pga. praktikken. Det fungerer
i enkelte kommuner. Vigtigt at LMS lytter til skolen. Vil til kommende
netværksmøder invitere en kontakt fra spillestedet med.
Økonomisk status
og budgetopfølgning
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4

Gensyn med
strategien

D

Fortællingen om LMS lægges på bestyrelsessiden. Intern på LMS tages strategien
op. Fællesmøder med bestyrelse og LMS personale fastholdes.
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Budget 2017, de
store linjer

D

LMS kommer med et oplæg på mail senest 15.10
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Ingen kommentarer.
Egenkapitalen skal stadig ned. Det kan foregå over en løbende proces over fx to år
så vi har kapital til at fastholde nye kommuner efter smagsprøve-perioden.

Overvejelse over store grupper tages med i næste sæsonplanlægning. Evt som
Kamæleongruppe?.
Vigtigt at LMS er sat i verden for at give børn en musikalsk oplevelse.
Obs på administration og balancepunktet. Tænk på, om man kan bruge flere noter,
så man forstår at øgede administrations udgifter ikke er identisk med øgede
lønudgifter. LMS ser på om hovedtallene kan være mere synlige. Fx at hoteller og
transport fremgår. Vigtigt at det er enkelt.
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Evt

D

Jesper Egelund: Hvordan kan man arbejde mere med musikskoler? LMS opfordrer
alle kommunekontakter til at invitere Musikskolen med til LMS’ fordelingsmøder.
Hvordan går det med den åbne skole og understøttende undervisning? Det er
meget forskelligt fra skole til skole. Tænketank som Søren Bojer Nielsen er formand
for, vil interviewe 6 musikskoler og forvaltninger til interview.

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt

