Referat af generalforsamling i Dansk Musiker Forbunds
Randersafdeling
Søndag d. 14. marts 2021 kl. 13.00
Onlinemøde via Zoom.
Deltagere: Vibeke Bonde Persson, formand, Thomas Lennert, Bent Olufsen, Jacob Venndt, Anja
Dybris, Henning Kragh Pedersen, Erik Henning Højholdt, Ole Fisker Mortensen samt Camilla
Overgaard (HB).
Dagsorden
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Camilla Overgaard.
Camilla blev valgt.
2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3) Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning 2021 – generalforsamling - Dansk
Musiker Forbund Randers.
Corona
År 2020 – Corona-året. Tænk, hvis man i begyndelsen af året havde vidst, hvordan
tingene ville udarte sig i resten af året. Alle har på den ene eller anden måde været
påvirket af Corona, men især musikerne har haft en hård tid. Jobs, der er blevet aflyst,
projekter der er blevet arbejdet hårdt for at få stablet på benene, som igen og igen måtte
omtænkes til Corona-venlige versioner, musikskoler, der har oplevet nedgang i elever,
fordi det er for demotiverende at blive ved med at have undervisning via skærme.
Nogle musikere var kreative og fandt på nye muligheder for at engagere sig i online
projekter eller i mindre pop-up koncerter udendørs, men mindst lige så mange musikere
overvejer nu at skifte branche, fordi deres livsgrundlag er tvivlsomt. Jeg håber for
musikerne, musikken og hele kulturlivets skyld, at Corona-virussen finder et leje, der gør,
at vi igen kan mødes om de ting, der gør os glade.

Regionssamarbejdet
Regionssamarbejdet har desværre også været ramt af Corona-situationen. Også i 2020
afviklede en håndfuld af regionens afdelinger Musikskolernes Bandevent. Men denne
gang blev projektet altså afviklet og streamet live via Facebook i stedet for som en live
koncert-begivenhed, hvor der plejer at være liv og glade dage blandt bands, publikum og
dommere.
Musikskolernes Bandevent M8 er en konkurrence for musikskolebands, som skriver og
spiller egen musik. Det plejer at være en kæmpe succes for de bands som deltager - med
en præmie på 20.000 kr. til det vindende band og et flot workshopforløb op til
semifinalerne.

Spil Dansk
I år havde bestyrelsen tænkt, at vores bidrag til Spil Dansk skulle være til glæde for
børnene. Og vi havde overvejet forskellige muligheder for at komme ud i institutioner og
lign.
Men efter den store smittestigning i kølvandet på skolernes åbning efter sommerferien,
stod det klart, at det ville blive meget vanskeligt at gennemføre. Det var simpelthen ikke
muligt at komme ind på institutionerne, og Spil Dansk blev derfor uden DMF Randers’
bidrag i år.

Sangskriverworkshop
Sangskriverworkshoppen med Marcus Winther-John blev som følge af Coronanedlukningen flyttet fra foråret til efteråret. Her rendte vi ind i et forsamlingsloft på 10
personer. Men vi gennemførte på trods, og det endte med en fin lille flok deltagere.
Workshoppen blev afholdt på Randers Musikskole, og vi siger endnu en gang tusind tak
for samarbejdet og for lån af deres faciliteter.
Marcus fortalte en hel del om processer og metoder og om sin egen erfaring med
sangskrivning. Hen på dagen blev deltagerne sat sammen i grupper to-og-to for at skrive
en sang ud fra et af hans sangskrivningsprincipper. I pauserne indimellem sørgede DMF
Randers for forplejning.

Kongressen 2020
Kongressen endte selvfølgelig også med at blive udskudt i første omgang og blev endeligt
gennemført midt i november. Vores formand gennem mange, mange år, Anders Laursen,
havde allerede på forrige kongres meddelt, at han ville trække sig i 2020.
Der var lagt op til kampvalg mellem HBs næstformand, Michael Justesen, og HB-medlem,
Søs Nyengaard, hvoraf sidstnævnte endte med at blive forbundets nye forkvinde. Mange
andre nye ansigter valgte at stille op som HB-medlemmer, og således består HB nu af en
god blanding af nyt og gammelt blod.
Det nye HB og formandstrioen har allerede markeret sig godt – både overfor
medlemmerne og i offentligheden. Jeg glædes over at mærke, at der tænkes nye tanker i

DMF, og at der er kommet ny energi i HB. Fremtiden er med Corona blevet endnu mere
usikker at være musiker i, og jeg ved, at der ligger en stor og vigtig opgave hos HB med at
passe på og styrke vores fag.

Fremtiden
På sidste generalforsamling meddelte jeg, at 2020 ville blive mit sidste år i denne omgang
som formand for DMF Randers. Jeg har således nu været jeres formand i 8 år.
Da jeg kom ind i bestyrelsen, var det direkte som formand og temmelig grøn i
bestyrelsesarbejdet i en fagforeningsbestyrelse. Jeg har fået mange gode erfaringer
gennem mit arbejde som formand, og jeg har mødt mange spændende mennesker på
min vej. Og jeg fik endda et par gode og spændende år som HB-medlem.
Mange tak til de folk, der har siddet med i bestyrelsen undervejs. Vi har haft mange gode,
sjove, fagligt interessante drøftelser om musik og vores lokale fagforenings engagement i
musikernes liv her i Randers. Tak for jeres arbejde og bidrag til afdelingen gennem årene.
Jeg er glad for de ting, vi har fået udrettet, mens jeg har været formand. Men nu er det
tid til at give stafetten videre.
Man kan måske godt lidt sige, at jeg dengang i 2013 blev ”lokket” til at blive formand.
Manden bag hedder Thomas Lennert, og hvad har man venner til, hvis ikke det er for at
hjælpe hinanden lidt på vej.

Så mange tak for det, Thomas.

Nu har han gjort det igen! Det er nemlig mestendels hans fortjeneste, at
Randersafdelingen nu har den kompetente musiker Jacob Venndt som formandskandidat.
Jacob er en dygtig multikunstner med mange kontakter i kultur- og musiklivet rundt
omkring i landet.
Jeg er sikker på, at afdelingen kommer i særdeles gode hænder, og jeg glæder mig til at
følge med i, hvad Jacob og resten af bestyrelsen får udrettet de næste år for Randers.
Tak fordi jeg måtte være jeres formand!
Formandens beretning blev godkendt med lydløse klapsalver. Thomas takkede Vibeke og Jacob,
og sagde undskyld.

4) Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge
Erik fremlagde årsrapporten.
Lidt forhøjede udgifter på posten ”Møder og transport” i forhold til budgettet pga. forbundets
kongres 2020.
Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.
Der blev givet decharge til bestyrelsen.
5) Indkomne forslag
Ændringer i lokalafdelingernes love – henstilling fra kongressen.

De ændringer, der angik sproglige rettelser blev vedtaget. Ved to punkter valgte afdelingen at
bevare eller tage udgangspunkt i vores tidligere lovtekst. Det drejer sig om punkt 4 (tegningsret og
disponering i bank, som er en formulering vores pengeinstitut vil have med) samt punkt 5 de to
første afsnit - omhandlende formand, bestyrelsesmedlemmer og kasserer.
6) Fastsættelse af lokalkontingent
Bestyrelsen foreslår uændret lokalkontingent på 100 kr. om måneden.
Beslutning: Lokalkontingent fastholdes på 100 kr. om måneden.
7) Valg af formand
På valg:

Vibeke Bonde Persson – genopstillede ikke
Jacob Venndt stillede op som formand - og blev valgt.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Henning Kragh Pedersen – genopstillede ikke
Anja Dybris – genopstillede
Thomas Lennert, suppleant, stillede op som bestyrelsesmedlem.
Anja Dybris og Thomas Lennert er valgt til bestyrelsen for 2 år
Henning tilføjede historien fra en kendt filosof om, at den der ikke vil, skal vælges, for så er
der ingen personlige ambitioner, der skal udleves.
9) Valg af suppleanter
Henning Kragh Pedersen stillede op og blev valgt som suppleant.
10) Valg af 1 revisor (to år) og 1 revisorsuppleant (et år)
På valg til revisor: Bent Olufsen. Genopstillede. Genvalgt
På valg til revisorsuppleant: Thomas Lennert genopstillede ikke.
Henning Kragh stillede op. Valgt.
11) Nyt fra HB
Camilla Overgaard, HB:
Den nye hovedbestyrelse er siden kongressen i november kommet rigtig godt fra start med
arbejdet. Vi har gode og faglige dialoger og mange spændende punkter på dagsordenen.
Hovedbestyrelsen har nedsat 4 udvalg; redaktionsudvalget, bevillingsudvalget,
medlemsaktivitetsudvalget og et udvalg som skal arbejde med kommunikationen med
lokalafdelingerne. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal lave et oplæg til en
politik om diversitet – herunder kønsbalance.
Det nyvalgte formandskab holder i øjeblikket møder med alle lokalafdelinger for at hilse på og
indsamle forslag til arbejdet i hovedbestyrelsen.
12) Fremtiden – idéer og forslag til afdelingens arbejde i det kommende år
Ole forslog HUSH til et medlemsarrangement, når verden åbner op i løbet af efteråret.
Henning synes det er en god ide. Jacob har spillet med Michael i gamle dage.

Anja synes, det er vigtigt medlemmerne ved, hvad vi vil arbejde med. På regionsmødet blev
der fremlagt rigtig mange gode forslag til arrangementer. Anja synes, det ville være fint med
et samarbejde, hvor flere kan løfte i flok. Især for en lille afdeling som Randers, som ikke har
så mange ”hænder”.
Ole foreslog samarbejde med spillestedet Station K og Marie Frank fra Langå.
Jacob synes det er interessant med de små steder i byen – f.eks. Rådhustorvet med den lille
scene. Man kunne gøre mere ud af et samarbejde med unge nye musikere og Cityforeningen.
Man kunne som DMF måske få og give adgang til en scene og dermed give noget synlighed både for de unge musikere og DMF Randers.
Basunen skifter medie til online. Måske kunne man få nogle unge musikere til at skrive nogle
ord eller lave podcasts.
Vi kan være med til sammen med unge musikere at facilitere forskellige kampagner - for
produktioner eller foreninger på græsrodsniveau - og på den måde støtte et spirende miljø,
uden de unge føler, at de bliver presset til at bliver medlemmer. Desuden kan vi skabe et
tættere samarbejde med lokale kulturelle udvalg.
13) Forslag til årsmøde
Ingen konkrete forslag, men bestyrelsen har mulighed for at indsende forslag til årsmødet
inden d. 15. maj.
14) Valg af repræsentanter til årsmødet 19.-20. september
Mødet planlægges at foregå i Sønderjylland.
Generalforsamlingen indstiller, at den nye formand, Jacob Venndt, deltager, og at bestyrelsen
selv finder to supplerende medlemmer. Deadline for tilmelding af delegerede er d. 15. juni.
Afdelingen kan sende 3 repræsentanter i alt – heraf så vidt muligt mindst én under 35 år.
15) Eventuelt
Der blev takket og bukket og sendt digitale klapsalver, og Vibeke takkede for god ro og orden,
og endnu en gang for at have fået muligheden for at være DMF Randers’ formand.

________________________
Referent, Vibeke B. Persson/Anja Dybris

_________________________
Dirigent, Camilla Overgaard

