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Godkendelse af referat
fra

B

Referat fra 17.2 blev godkendt
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Korte orienteringer

O

Corona status. LMS har ageret som offentligt institutioner og fulgt samme
retningslinjer. Alle ca 400 koncerter, der ikke kunne afvikles, er primært flyttet til
efteråret. Corona har givet anledning til gode erfaringer med online
møder/aktiviteter. Har lavet en online stompworkshop med Heart Beat, som havde
30.000 view. Undersøgte desuden skolernes interesse for en videokoncert, som
erstatning. Flertallet af de spurgte skoler mente ikke, den ville blive vist og ønskede
at få live-koncert i efteråret i stedet.
I juni afholder vi skolegårdskoncerter afholdes med tre musikgrupper, så vi får
nogle erfaringer, der er kan bruges i efteråret, hvis corona viser tænder igen. Pt
arbejder vi dog på, at efteråret kan afvikles som planlagt. Hvis ikke så skal der
arbejdes på en ny og større strategi.
Alle de koncerter, der ikke kunne afvikles efter 16.3, er sket med henvisning til
force majeure. Kammeradvokaten er kommet med en udlægning, som kan tolkes
forskelligt. LMS har derfor også selv haft en advokat til at se på udmeldingen og har

Beslutning
Godkendt

forsat fokus på det. Jens Juulsgaard mener ikke, der kommer problemer, så længe
vi flytter koncerterne. Kontrakter til musikgrupper laves i juni for den kommende
sæson, og her tages højde for, der kan komme en ny pandemi.
Koncertløftet. Her har været afholdt et rigtig godt online producentmøde omkring
undervisningsmaterialer. Mødet gav en oplevelse af, at det er et fælles anliggende
at sikre koncertoplevelser til alle elever. Og der er interesse for at bruge hinandens
erfaringer og evt lave noget fælles undervisningsmateriale.
LMS er desuden i dialog med DEOO om at lave en kommunikationsstrategi, der skal
der skal sættes i værk efter sommerferien. Christian Have vil agere som
sparringspartner.
Showcase afholdes 21.9, og vi håber og tror, den kan gennemføres. Ud over
koncerterne er der om eftermiddagen 3 lærerkurser, hvor det ene retter sig mod
valgfag i musik samt et eftermiddagsmix med oplæg fra Kasper Holten,
præsentation af 2 musikgrupper samt dialog. Pt er der 59 tilmeldte fra vores
kommuner. Håber også I kan være med. Tilmelding er på: http://festival.lms.dk/tilmelding
DMF Overenskomst skal evalueres. Ebbe er pt i dialog, men der er en langsommelig
proces. I hører nærmere. Det LMS pt. tænker, der skal lægges til, er en tarif i
forhold til online/video koncerter.
MSO (Magistraten for Sundhed og Omsorg) - her er det aftalt at, Aarhus Kommune
laver en ansøgning med LMS som samarbejdspartner. Projektet går ud på at
formidle musik til ældrecentre mv. LMS primære opgave bliver at finde egnede
musikgrupper.
YAM-session i Larvik er desværre blevet udsat til 2021. LMS overvejer i stedet at
afholde en form for inspirations/tema dag i november, hvor bestyrelsen
producenter, personale mv kan mødes. I hører nærmere.
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Økonomisk status og
budgetopfølgning

O

Status er at vi måske ender på lidt færre koncerter end forventet, da nogle af
forårets koncerter evt flyttes helt til 2021 for at tilgodese musikgruppernes behov.
Pt forventer vi et regnskab, der ender på et nul +/-. I det budget, der arbejdes
med, er der stadig afsat ca 1.000.000 kr til koncerter i nye kommuner.
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Drøftelse og

B

Vigtigt at det er tydeligt, hvorfor årets resultat er så stort. Skyldes at der er

Årsberetning og

godkendelse af
årsrapport

reserveret midler til nye kommuner. Vi er blevet meget præcise i forhold til,
hvordan vi optæller eleverne til koncerten. Det vi pt arbejder på er, at vi alle børn
skal have et koncerttilbud, men det er ikke LMS, der skal sikre det alene. Vi skal
løbende se på, hvad der er realistisk. Der indsættes desuden kommentar om, at
Corona kan ændre forholdene for 2020/2021.
Revisoren har ingen kritiske bemærkningen.
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Oplæg og dialog
Christian Have
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Nye
fagudvalgsmedlemmer

B
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Rammeaftalens mål

D

O/D

regnskab godkendt.

Vedhæftet hovedoverskrifter fra Christian Have. Han sender desuden forslag til
nyhedsbreve og videoer.
Bestyrelsen har valgt
Lars Søgard og Rasmus
Steffensen som nye
fagudvalgsmedlemmer.
Det er vigtigt at synliggøre rammeaftalens mål, og de mål LMS tror er realistiske.
Jens Juuelsgaard og Maja Joss-Børch har været til møde med to fra
projektstøtteudvalget herom.
Overordnet er de meget positive overfor LMS og ønsker at fastholde samme
kvalitet. Der er dog en opmærksomhed/bekymring over, om vi kan nå de
forventede måltal. Hvorfor der skal tænkes i forskellige spor, så vi kan øge
aktiviteterne. Vigtigt at LMS ikke går i stå, selv om vi ikke har de indberettede tal
fra de øvrige aktører på området. Pt tæller vi børn, ikke unikke brugere. Der var
desuden snak om, hvad der kunne være alternative koncertfomer, og hvad der skal
til for at komme i mål. Evt kunne formand for projektstøtte udvalget pege på
relevante fonde. Vigtigt at LMS er proaktiv og kommer med indspil til ny
rammeaftale, hvor de også ser LMS som en vigtig spiller på området.
I bestyrelsen blev det understreget, at vi skal huske, det er en ambitiøs
målsætning, og LMS ikke har fået flere støttekroner. Vi er også stærk afhængige af
øvrige prioriteringer på området. Ikke alle kommuner og skoler mener, det er
vigtigt. Flaskehalse er penge og kommuner/skoler, der ikke er interesserede. Vigtigt
at huske kvaliteten, og det LMS står for. Arbejder allerede med forskellige
koncertformer, men vigtigt at se, hvad der giver mening for de enkelte grupper, og
hvad der er muligt for skolerne. Vi skal passe på, vi ikke hopper i redningsbåden, i
stedet har gode argumenter klar, så vi ikke ender med hovsa løsningen og passe
på, at tallene ikke bliver et mål i sig selv.
LMS er i proces med at kontakte alle kommuner, hvilket er en lang og
tidskrævende proces. Outputtet er en fuldstændig liste med kommentarer til hver

enkel kommune.
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Midtvejsevaluering
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Et 8 medlem af
bestyrelsen

O/D

Der er indkaldt til mødet er 22.9, vi finder efterfølgende ud af hvem, der deltager. LMS
kommer med et udspil lige inden sommerferien, hvor bestyrelsen kan komme med
respons.
Det er blevet besluttet, at hvis der skal være et 8 medlem i bestyrelsen, så skal det
være en med politisk profil. Kim undersøger nærmere muligheder og vender tilbage.
Forslag findes under mødedagsorden for august.
Alle kan frem til 14 dage før næste møde komme med kvalificerede og realistiske bud
Tager endelig beslutning på næste møde.
Kim melder tilbage omkring ny KL-repræsentant i LMS’ bestyrelsen.
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Evt
Kommende møder

Jens melder tilbage til projektstøtteudvalget omkring processen i forhold til Ebbe
Høyrups pension.
Fungerer fint med onlinemøder.
28.8 kl. 10.00-12.00 – onlinemøde
5.10 2020 kl. 10.00-12.00 fysisk/onlinemøde – dato kan justeres
25.1. 2020 kl. 10.00-12.00 fysisk/onlinemøde – dato kan justeres
27.5 2020 kl. 10-15.00 Fysiskmøde Aarhus – dato kan justeres

