Forslag til kommissorium for interimbestyrelsen for Danske Musik- og Kulturskoler
Forudsætning for kommissoriet
Forudsætningen for dette kommissorium er, at der ved musik- og kulturskolernes landskonference d. 8.-9.
november 2018 stiftes en ny forening, Danske Musik- og Kulturskoler, samt at det ved stiftelsen vedtages,
at foreningen i en etablerings- og overgangsperiode frem til en ekstraordinær generalforsamling ledes af en
interimbestyrelse. Endvidere er det en forudsætning, at det besluttes, at de eksisterende foreninger
nedlægges ved de efterfølgende generalforsamlinger, og at det besluttes, at midlerne overføres til den nye
forening.
Er disse forudsætninger ikke til stede efter afholdelsen af de nævnte generalforsamlinger, bortfalder
kommissoriet.
Interimbestyrelsens sammensætning
Interimbestyrelsen sammensættes efter følgende grundstruktur:
• Fire medlemmer fra “Fremtidsudvalget” *), to fra DMKLs bestyrelse og to fra DAMUSAs bestyrelse
• Et medlem fra hvert af de samråd, der ikke via Fremtidsudvalget er repræsenteret
• Et medlem fra DAMUSAs bestyrelse (brugerrepræsentant)
*) Udvalget, der har udarbejdet forslaget til den nye foreningsstruktur i Danske musik- og kulturskoler.
Interimbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Samrådene samt DAMUSAs bestyrelse meddeler snarest muligt efter den stiftende generalforsamling, og
senest 1. december 2018, til Fremtidsudvalget, hvem der er udpeget til de ovennævnte poster.
Interimbestyrelsens opgaver og mandat
Interimbestyrelsen har sammen med formanden og sekretariatet ansvaret for løsning af de fornødne
opgaver indenfor følgende områder:
• Politisk interessevaretagelse
• Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling
• Tilrettelæggelse af sekretariatets opgaveløsning i interimperioden
• Afvikling af de eksisterende foreningers forpligtelser
• Kommunikation til medlemmerne
• Økonomistyring
Interimbestyrelsens mandat indenfor de seks ovennævnte områder svarer til beskrivelsen af foreningens
kommende bestyrelses mandat, som det beskrives i vedtægterne § 5, under hensyntagen til det samlede
årsbudgets disponering af midlerne for hele 2019.
Interimbestyrelsens virkeperiode
Interimbestyrelsens tiltræder d. 1. januar 2019, efter begge eksisterende foreninger er nedlagt pr. 31.
december 2018.
Interimbestyrelsen har mandat ifølge ovenstående beskrivelse frem til og med den ekstraordinære
generalforsamling d. 1. marts 2019.
Økonomisk ramme for interimbestyrelsens virke
Der vedtages et budget for 2019 i forbindelse med den stiftende generalforsamling, herunder budgetposter
i overgangsperioden. Dette budget danner rammen om interimbestyrelsens virke.

