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Korte orienteringer
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Beslutning
Referat fra 30-052018 blev godkendt.

Showcase 17.9 i Haderslev. Tegner til en fin Showcase. Mange kommuner og
KulturCrew fra andre byer deltager. Desuden vil der som et nyt tiltag også blive
præsenteret familiekoncerter. Dejligt så mange fra bestyrelsen deltager. Kommuner
status: pt arbejdes der på at få Herning kommune med i ordningen, Helsingør havde
meldt sig ud pga. dårlig økonomi men er med igen efter især pres fra lærere. Der er
en tendens til, at flere kommuner tegner 3-årige kontrakter.
Kulturvejlederuddannelse – ”Oplevelser og Udtryk i Nu’et” – lægger sig op ad en
diplom i kulturformidling. Der er 30 kursister fra 10 kommuner i hele landet. Der har
været et kick off og efterfølgende er der 4 seminargange. Kursisterne får både en
didaktisk og en kulturtilgang. Der er desuden indbygget et diplommodul, som kan
tilkøbes efterfølgende. Uddannelsen har tilknyttet en forskergruppe. Skolerne og
andre aktører har 40% med finansiering, for LMS primært i form af tid og
arbejdskraft.

FOKUS havde et dialogmøde på Kulturmødet på Mors. Der var gode indlæg bla med
Anne Bamford – formen skal der arbejdes lidt med, da der var mange på scenen og
kort tid.
KulturCrew – Der er en vision om at udbrede konceptet det på landsplan i tæt
samarbejde med Teatercentrum. Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup havde på
Kulturmødet et kort møde med Nodeafonden, der virkede interesserede. Vi går i
gang med en ansøgningsproces. Der er desuden interesse i konceptet fra både
Sverige, USA og Scotland.
LMS afholdt 29/8 netværksdag med andre aktører, der arbejder med professionel
musik for børn og unge. Det var et godt møde med deltagelse af 24 institutioner.
Der var stor interesse for at opretholde netværket. Her kan der arbejdes på primært
producentagtigt niveau. Tiltaget var et led i arbejdet med den nye rammeaftale.
YAMsession – LMS er involveret i afviklingen, der afholdes i Spanien i uge 42.
LMS har fået lavet en personalehåndbog i forhold til ny persondatalov og er godt
med ift reglerne.
LMS personalet er nu ved at være tilbage med fuld bemanding. Og der er pt en
praktikant fra æstetik og kultur på universitetet.
LMS har snakket med nordiske søsterorganisationer om man kan få highlightet den
nordiske skolekoncertordningen i Unesco som immateriel kulturarv.
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Budgetopfølgning
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Overordnede
prioriteringer
budget 2019

O

Underskuddet forventes, at blive lidt større end oprindelig besluttet. Skyldes mere
aktivitet i efteråret samt ny hjemmeside. Kim Dawartz nævnte, at kommuner ofte
kan udbetale allerede fra december, hvis der kommer problemer i forhold til
likviditeten og tilskud. Det vil være hensigtsmæssigt at indsætte udviklingsprojekter,
som der søges fondsmidler til, på både indtægts- og udgiftsside. I forhold til
nuværende budget tjekker LMS op på, hvordan projekterne er bogført.
Obs på stigning i administrationen. Stiger procentuelt med 20% - det er i
overkanten, da beløbene er forholdsvis små– hjemmesiden er sandsynligvis en del
af denne post. Det handler delvis om den nye hjemmeside, men undersøges
nærmere.

O/D

Bestyrelsen skal være opmærksomme på, hvordan regnskabet udvikler sig. Dels i
forhold til egenkapital, likviditet, aktivitet og administrationen. Obs på muligheden
for at søge nordiske fondsmidler. LMS færdiggør budgetudkastet for 2019, som skal
godkendes på mødet i oktober.

Udvide budgettet med
fondsstøttede
udviklingsprojekter på
både indtægt og
udgiftssiden.
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Overenskomstforhandlinger

O/D

Der har været forhandlinger i foråret, hvor forskellige scenarier og modeller har
været vendt. Før ferien besluttende man, at man ikke kunne nå til enighed, før LMS
skulle tegne kontakter. Derfor er det den nuværende overenskomst, som gælder i
sæson 18-19. Efterfølgende har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har
arbejdet videre med forskellige scenarier, og vi skal nu igen i gang med de konkrete
forhandlinger. Der er nu en deadline for ny overenskomst i begyndelsen af oktober.
Hvis vi ikke opnår enighed, må LMS inden deadline for ansøgningsfrist definere de
vilkår, som hver enkelt gruppe accepterer med deres ansøgning.
Fokus er bla på km godtgørelse, booking af hoteller samt en nye trin på tariftrappen, hvis grupperne spiller mere end 30 koncerter.
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Drøftelse og
prioritering af
scenarier for at nå
ud til flere
skoleelever.
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Næste møder

8. oktober kl. 11-13.15 i København. Lokale oplyses senere.
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Evt

Spørgsmålet om man kan søge om at spille for LMS, hvis man sidder i bestyrelsen
kom op. I forhold til habilitetsreglerne kan man godt. Er der et habilitetsproblem, så
skal man selv gøre opmærksom på det.

D

LMS har lavet forskellige scenarier, der belyser problematikkerne i forhold til at nå
alle skoleelever i grundskolen. Mulighederne kunne være:
-Fx øge elevtallet pr. koncert – her skal man være obs på lokaliteter i skolen samt
musikgruppens genre mv.
-Man skal prioritere lidt færre musikere pr gruppe i gennemsnit.
-Tilrettelægge turneer, der tager højde for geografi og nedtone skolernes ejerskab i
valg af grupper.
-Ny overenskomst med DMF fx reduktion i km/hoteller mv.
-Vigtigt at der skal tænkes mange niveauer og skrues på alle knapper. Kan kirkernes
aktivitet tænkes ind til elevtallene? Synlighed i forhold til bevillinger og aktivitet skal
kontinuerligt italesættes i forhold til Musikudvalget. Dette har efter henvendelse fra
LMS vist interesse for at samle alle interessenter på området.

Farvel til Lars Thor, der ikke længere er i Musiklærerforeningens bestyrelse. Tak for
godt arbejde. Lars giver besked om, hvem der træder ind i LMS’ bestyrelse som
hans afløser.

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt

Forhandlingsudvalget
bestående af Jens
Juulsgaard, Kim Dawartz,
Ebbe Høyrup og Gitte
Abildtrup fører de videre
forhandlinger med DMF.

