LMS bestyrelsesmøde
Referat
Mødedato:

8.10.2018

Deltagere:
Tilstede: Jens Juulsgaard Larsen, Kim Christoffersen Dawartz, Johan Bylling Lang, Pernille Gunvad, Lars Thor Larsen, Ingeborg Okkels, Maja
Joss-Børch Ebbe Høyrup, Gitte Abildtrup (ref).

Dagsorden
Pkt Emne

B/O/D* Referat

1

Godkendelse af
referat fra sidste
møde.

B

Referat fra 5.9 blev godkendt

2

Korte orienteringer

O

Som led i LMS’ nye rammeaftale har projektstøtteudvalget besluttet at stå for en
konference 29.11 for alle aktører der har forpligtelser til koncerter for børn og unge
samt DEOO, Dansk Live mv. Der inviteres en fra ledelsen i hver institution. Det
vigtigste er at få synliggjort styrelsens forventninger til organisationerne. Som
opfølgning på producentnetværksmødet, der tidligere er blevet afholdt, er der er
mere 21 personer, som er interesseret i at fortsætte netværket. LMS er pt tovholder
i forhold til næste møde.
13.11 afholdes på Rytmisk Musikkonservatorium et tværkulturelt producentmøde.
Det afholdes i samarbejde med Dansehallerne og Teatercentrum.

Beslutning
Godkendt

LMS er i gang med ombygning af LMS’ hjemmeside, der også på længere sigt gør
det muligt at spille sammen med den nye rammeaftale ift rationalisering af
arbejdsgange. Forventer den kan komme i luften i januar.
Showcase 2018 i Haderslev var flot besøgt af såvel bestyrelse, fagudvalg som
kommuner. Der var mange gode koncerter, og Haderslev og deres tiltag med
musikklasser kom på landkortet. Og ikke mindst er Showcasen kendetegnet ved, at
der skabes værdifuldt netværk på tværs af kommuner og faggrupper.
YAM session afholdes i Spanien i uge 42 – der deltager 4 fra LMS.
Uddannelsen - Oplevelse og udtryk i Nuet - er godt i gang, og det er meget
spændende at følge, hvordan der bliver arbejdet med nye tiltag på skolen. Der
afsluttes med en konference i oktober/november 2019.
LMS har en musikgruppe, der fra 2012-2016 har turneret med en produktion, der har
brugt et eventyr, som de har glemt at spørge om lov til at bruge. LMS har aftale med
CopyDan, men der er alligevel risiko for at vi får en ekstra regning. For fremtiden vil
LMS skrive det ind i kontrakterne, at det er musikgruppens ansvar, at sikre at evt
rettigheder er på plads.
15.10 er der deadline for ansøgninger til den kommende sæson. Pt er der 71
ansøgninger og 92, som ligger i kladder.
Johan Bylling er genvalgt ind i Jazz Danmarks bestyrelsen og dermed forsat
repræsentant i LMS’ bestyrelsen de kommende to år.
Fra Musiklærerforeningen er Bodil Gormsen valgt, og hun deltager fra næste møde.
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Budgetopfølgning

O

September er ikke afsluttet endnu, men underskuddet kan blive lidt større end
tidligere forventet pga ny hjemmeside og stort aktivitetsniveau i
september/oktober.
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Vedtagelse af budget

B

Nyt forslag er revideret efter sidste bestyrelsesmøde. Dvs at indtægter på fonde er
synlig i forhold udviklingsprojekter. Fremskrivning af budgettet i forhold til tilskud fra
Styrelsen skrives ind i budget for 2019. Desuden kommer der en mindre refusion på
tidsforbrug i forhold til Uddannelsen Oplevelser og udtryk i Nu’et.
Det blev desuden diskuteret, hvorvidt LMS skal synliggøre projekter mv og det blev
vedtaget at beholde detaljeringsgraden fra forslaget i det, vi sender ind til styrelsen.

Budget 2019 blev
vedtaget.

5

Bestyrelsens
sammensætning

D

Bestyrelsen diskuterede, om man skal udvide bestyrelsen med fx DEOO, Dansk Live
eller en anden som ser på LMS mere udefra. Der blev også peget på, at man kan tænke i
forhold til om der er nogle strategiske mål, der skal understøttes. Evt kunne man også
få inspiration udefra til bestyrelses- eller udvidede bestyrelsesmøder.

Punktet tages op igen
på møde i februar 2019.
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DMF overenskomst

B

7

Evt

Jens Juulsgaard gennemgik LMS’ forhandlingsforløb med DMF. Det er ikke lykkes at få
en ny aftale, selv om der undervejs har været velvilje fra begge parter. Det er bla kmpenge og faste beløb til overnatninger, der skiller DMF og LMS. Det er ikke et krav, at
LMS skal have en overenskomst, og de gamle aftaler er nu udløbet. LMS’
forhandlingsudvalg er derfor nået frem til et forslag, der har forsøgt at tilgodese både
det, LMS ønsker, men også at tilgodese nogle af de forslag DMF er kommet med
undervejs. Kommer der efterfølgende en aftale med DMF, så vil man benytte denne.
Bestyrelsen vedtager vilkår for sæson 2019-20. De lægges op på LMS.dk 9.10. Desuden
fremsendes information til om forhandlingsforløb til Kulturstyrelsen.
Ingen punkter

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt

Vilkår for sæson 2019-20
blev vedtaget

