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Deltagere:
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Abildtrup (ref).
Ikke tilstede: Maja Joss-Børch, Ingeborg Okkels

Dagsorden
Pkt Emne

B/O/D* Referat

Beslutning

Velkomst til Conny Jørgensen og kort præsentation af alle
1

Godkendelse af referat fra

B

Referat fra 28.11 2019 er godkendt
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Økonomisk status

O

Note 1. Det bliver brugt en del mere på lønudgifter. Det skyldes bla den nye
ferielov, der hensættelse af ca 500.000.
Note 2. Skal være meget tydeligt, at beløbet er hensat til Koncertløftet. Der er
pt flere nye kommuner i proces. LMS drøfter med Styrelsen samt revisor,
hvordan beløbet bedst hensættes som en forventet udgift til nye kommuner.
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Korte orienteringer

O/D

Kommende sæson: LMS planlægger 2900 koncerter i 2020 – en ret stor
stigning, som gør at vi vil nå det måltal, som er aftalt med Kunstfonden.
Desuden arbejdes der med fleksible koncertformer, dvs både i forhold til antal
publikummer samt grupper, der kan spille bredt.
LMS er desuden i kontakt med spillesteder. De ser meget forskelligt på,
hvordan man arbejder med koncerter for børn og unge. LMS sender i de
kommende uger tilbud om koncerter til alle de spillesteder i de kommuner, LMS
pt ikke samarbejder med. Desuden italesættes mulighederne på de kommende
netværksmøder, som LMS afholder med kommunerne. Forslag: lave en
artikel/nyhed om LMS’ samarbejde med spillesteder.
Desuden laver LMS også materiale til det nye valgfag i den kommende sæson.

Godkendt

Musikhandlingsplan. LMS lever i nuværende sæson op til de antal koncerter,
som forventes med inddragende aktiviteter. Har desuden prøvet en model af
med en kombination af workshop og koncert. I undervisningsmaterialer,
udvikler vi på, at der kommer flere videoinstruktioner, som understøtter de
inddragende aktiviteter.
Kulturmødet/Folkemødet/Uddannelsesdebatten. LMS deltager altid i
Kulturmødet sammen med FOKUS. Der er fundet en god form her.
Folkemødet: LMS er i proces, om man kan indgå i et samarbejde med Dansk
Live, Lejre Kommune, og Dansk Kunstnerråd om kunst i skolen. Kunne
placeres på ”Kulturtorvet”. Alle var enige om, at det er vigtigt, at LMS’ bidrag
er en meget synlig aktivitet. Gerne lidt skævt, sjovt. Kunne være en stor
koncert. Evt efterfulgt af debat mv og gerne på hovedscenen, hvis det var
muligt, for en masse glade børn. Forventer det vil koste LMS ca 5000-15.000
kr. En anden ide kunne også være at hægte det op fx Smag for Klassisk.
Vigtigt at reflektere over, hvad man gerne vil have ud af at deltage. Sæt nogle
konkrete mål.
Uddannelsesdebatten: Her deltager LMS også med koncerteksempler og nogle
kunstneriske processer.
Showcase/Festival m.m.) LMS afholder Showcase 21.9. i Kbh. Her samarbejdes
med Rytmisk Musikkonservatorium samt Operaen. I 2021 forventer vi, at
Festivalen afholdes i Aarhus. Pt er der allerede i Aarhus interesse for, at LMS
indgår i et pilotprojekt omkring sundhed kunne være som del af festivalen. I
Næstved har man kørt en koncertrække på pleje- og ældrecentre.
Kulturministeriet har en satsning på musik og sundhed. Der er et samarbejde
mellem Aarhus, Aalborg og Manchester.
Der var færre musikgrupper, som søgte til denne sæson. LMS har ikke et svar
på hvorfor.
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Koncertløftet

D

Møder med projektstøtteudvalget, nøgletal, netværk m.m.
Slut januar var der møde med projektstøtteudvalget. Stor forståelse for, hvor
LMS er i processen. Men også at ting tager tid. Dejligt at der er god opbakning.
Til mødet var der også fokus på en gode fortælling om, hvor langt, LMS er
nået. Til mødet deltog Kim Christoffersen Dawartz, Jens Juulsgaard Larsen,
Ebbe Høyrup og Gitte Abildtrup
Som opfølgning er bestyrelsen indkaldt til et møde med projektstøtteudvalget.
Her deltager Jens Juulsgaard Larsen og Maja Joss-Børch.
Virksomhedsmøde: Her deltager Ebbe Høyrup og Pernille Flensted. Det handler
mest om tekniske ting opstilling af regnskab mv.

Koncertløftet: Der er ved at komme hul igennem i forhold til dialogen med
øvrige aktører fx DR, Operaen, DEOO.
Der er udarbejdet er CREDO, som er en tilkendegivelse af hvad samarbejdet
indebærer.
Kommunerne. Der arbejdes kontinuerligt på at få flere kommuner med i
ordningen. LMS vil tænke i at arbejde mere med best pracise eksempler fra
udvalgte kommuner samt tænke i både et politisk- og administrativt niveau.
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Bestyrelseskompetencer

D

I forhold til bestyrelsessammensætningen så er status: Musiklærerforeningen
har genudpeget Henrik Konge, Musik og Ungdom har genudpeget Maja JossBorch og KL er i proces med at finde et nyt medlem, da Kim Christoffersen
Dawartz’ perioder udløer nu. Man kan max sidde to perioder i LMS’ bestyrelse.
Der er endnu en plads i bestyrelsen, som endnu ikke er besat. Alle har meldt
ind på områder og navne. Det tyder på, at LMS kunne have mest glæde at et
nyt medlem, som har indsigt/indflydelse/kontakter i det politiske niveau.
Vigtigt at personen ikke aktuelt er politisk bundet. Til mødet i maj ønsker vi at
slutte processen. Alle går i tænkeboksen og melde navne retur til Ebbe Høyrup
senest 1. marts.
Hvis man taler kommunikation mv, er det lettere at købe sig til
kompetencerne. Derfor går vi ikke videre med disse.
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Evt

8

Næste møder

Intet
B

28.5 2020 10.00-15.00 LMS, Aarhus. Personale deltager en del af dagen.

* Beslutningspunkt, orienteringspunkt eller debatpunkt

