
 

 

Referat af Generalforsamling KiN 2021 
Fredag d. 19. marts 2021  kl. 10-12 

Tilstede: 

Palle Vang, John Fuglsang, Henrik Hammer, Christian Larsen, Jan Jacobsen, Sofie Dahl Nordlund,, 

Kristian Dalggard, Ask Andreasen , Morten L.Friis, Thomas Jacobsen, Martin Bruun Jensen, Mads 

Bak, Lasse Boman, Rene Krone, Signe Wang Carlsen, Bent Hjort, Mads Mølgaard, Finn E. Svitt, 

Malene Wennerlin. 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent 

Referent: Malene 

Dirigent: Palle Vang  

 

2) Formandens beretning (bilag udsendt) 

Fremsendt som bilag  

 

 

3) Beretning fra udvalg (bilag udsendt) 

Udvalgene har mulighed for en kort mundtlig status. 

Udvalgene er blevet bedt om at fremsende deres beretning i skriftlig form forud for GF. De på gårsdagens internat 

anvendte forståelsespapirer kan udgøre beretning. 

a. Kursusudvalg 

Sæsonstart og generel mødeopstart efter ferien skal sendes til Sofie. Kursusugen 2022. D. 3- 

5. januar. Den 5. januar er fællesdag. Copy paste fra 2021. Aftaler er lavet. Der kan laves 

justeringer.  

 

Mads M:  

OBS på at folkeskolerne starter op en uge tidligere i nogle kommuner. 

 

Forskellene på kompetencedag og kursusuge skal kommunikeres lidt mere præcist ud. 

Program for kursusdagene kan evt. meldes ud.  

 

Sofie: Kursusudvalget er obs på tydelig kommunikation i mail osv.  

 

b. URFUN 

c. PINK 

Bent Hjort træder ind i udvalget 

d. USMUN 

e. IFVIK 

f. KUFU (Kulturskolefagsudvalget) 

Udvalget er endnu ikke kommet i gang. Der tages kontakt til FU.  



 

 

g. Talentudvalg 

h. Andre? 

Guitarfestivalen –  planlagt til d. 14. – 21. november 

 

Kulturskoler og digitalisering – der er noget vi kan. Stor opgave for kulturskolerne.  

 

Beslutning: 

FU tager idéen med videre til en fremtidige dagsorden obs på IFVIK.  

 

Kristian: Obs på evt. temaarbejde i stedet for udvalg. Udvalgsarbejde er tidskrævende. 

 

Finn: OBS på at kommissoriet er klart for udvalgene. 

 

Christian: Vigtigt at udvalg kun indsættes ved driftsopgaver.  

 

4) Regnskab (bilag udsendt) 

Godkendt 

 

5) Budget og fastsættelse af kontingent (bilag udsendt) 

Jan: OBS på usikkerhed om midler fra Kurkanten vedr. USMUN. Forslag om en 

bemærkning om, at der skal bringes overensstemmelse/balance mellem udgifter og 

indtægter, hvis ikke tilskuddet gives. 

 

Jan fastholder ovennævnte synspunkt. 

 

Kommentar:  

FU er naturligvis obs på, hvis der kommer betydelige ændringer i driftsgrundlaget.  

 

Christian: Der er usikkerhed – men ingen grund til bemærkninger, da det er givet i forhold    

til ordentlig praksis, det ligger om en forudsætning.. Man må tage det bedste gæt.  

Kristian: URFUN vil gerne byde ind med ansøgning til open call. Aktivitetsniveauet skal 

justeres, hvis ikke der kommer midler, henholdsvis til URFUN eller USMUN. 

Kommentar: 

Christian: KiN er obs på fælles ansøgninger 

             Martin: Skal der kigges efter andre midler andre stedet hvis der er usikkerhed om tilskuddet fra 

regionen?  

 

Kommentar: 

Christian. Der kan søges midler hos Kulturstyrelsen. Der er flere måder at justere indtægter og 

udgifter på. Fx er der meget lav elevbetaling i NUS?  

             Jan. God ide med fælles ansøgninger – der vil være andre aktører på banen.  



 

 

             Finn: Man arbejder med et økonomiansvar fra ethvert udvalg. Man kunne bemærke, at aktiviteter    

skabes ud af den givne støtte/den givne økonomi. Tillid til rettidig omhu.  Kulturkanten vil gerne 

finde nye aktører – det er udfordrende for driften i projekterne 

John: Det er en virkelighed, at der skal laves budgetopfølgninger – måske skal det samlede budget 

prioriteres anderledes, hvis USMUN er truet. 

Thomas. Der er tegnet en ny spillebane i regionens midler – der er skabt konkurrence fra andre 

deltagerne. Der er forskellige strømninger i de forskelige baglande.  

Der stemmes om godkendelse af budgettet. Der stemme om følgende forslag: 

Budget uden kommentarer: 

8 for ingen imod. Budgettet uden kommentarer er vedtaget.  

6) Indkomne forslag 

   Budgetforslag med uændret kontingent. Budgetter vedtaget.  

 

a. Forslag om projekt fra IFVIK (bilag udsendt) 

IFVIK barsler med nyt projekt, hvor der er fokus på at forandre den faglige praksis ved hjælp af 

kompetenceudvikling. I henhold KiNs indsatsområder Kapacitetsopbygning og Outreach samt det strategiske 

narrativ, mener udvalget at projektet bør forankres i KiN regi. Det forventes at projektets resultater vil udvikle 

såvel deltagerne som den praksis der er på skolerne og på den baggrund ønsker udvalget, at kredsen tager 

stilling til økonomisk at støtte projektet med kr. 115.600. 

Bemærkning:  

Hvis flere skoler ønsker at være med, vil udgiften være højere. Projektet kan udvides 

løbende – hvis det økonomisk  ændrer betingelserne er udvalget ansvarlig for dette. Der kan 

blive tale om en egenbetaling fra skolerne. 

Henrik. Prisen vedr. forplejning er forholdsvis høj.  

Christian: Hvis mandetimerne fra kulturskolerne blev talt med, ville forplejningsprisen 

forholdsvis være mindre.  

Finn: Har det betydning for budgettet? Kan der være andre financieringsmodeller? Der 

ligger en klar efteruddannelse af lærere og ledere – kan man evt. søge tilskud. Kan 

forplejningen påhvile den enkelte skole?  

Christian: Det vil i budgettet betyde et planlagt underskud på 40.000 de næste 4 år.  

Ask: Kan man få glæde af det som bisidder og ikke aktiv skole?  

Kommentar: 

Thomas: Projektet appellerer til et tværgående udvalgsarbejde  - lærerne mødes på kryds og 

tværs. Det er netværkslæring som vil sprede sig til hele kredsen, også de skoler som ikke pt 

er deltagende. Kompetenceudvikling for alle undervisningsområder.  

En anden model kunne være, at KiN giver tilskud til betaling  Søren Frimanns deltagelse. 

Kristian: Evt. flere ’runder’ omkring projektet,  hvor udvalget kommunikerer omkring 

processen. Værktøjer ind i et akademisk værktøj, som vi selv mestrer.  



 

 

 

 

Afstemning. Der stemmes om forslaget. 

9 stemmer for. Ingen imod. Forslaget er vedtaget.  

Projektet er beskrevet i bilag, hvor der ligeledes findes procesplan og budget.  

b. Forslag fra KIN kursusudvalget (bilag udsendt) 

 
Kursusudvalget foreslår et udvidet KIN internat / studietur for leder i 2022, som kursusudvalget gerne vil 

arrangere 

 

Bemærkning, Henrik: Pt er der forudbetalt hotel for 2022 pga. corona-aflysning. 

 

Jan: Kursusudvalget udarbejder budgetforslag 

 

Bent: En tur til Sverige kunne være interessant.  

 

Afstemning. Der stemmes om forslaget. 

 

8 stemmer for. Ingen imod. Forslaget er vedtaget.  

 

c. Forslag fra Aalborg Kulturskole vedr. Talentweekend 2022 (bilag udsendt) 

 
Forslag om at Aalborg Kulturskole planlægger talentweekenden. 

 

En fortsættelse af det der har været planlagt men som blev aflyst i 2020. Evaluering og 

dialog er ind tænkt i opgaven. Der var en god aftale med Ingstrup – men det er ikke på plads 

endnu. Vigtigt med respons fra skolerne.  

 

Afstemning. Der stemmes om forslaget 

 

8 stemmer for. Forslaget er vedtaget 

 

7) Valg 

a. FU 

Malene er på valg og modtager gerne genvalg. 

 

Malene er genvalgt.  

John og Mads er genvalgt som revisorer.  

Der vælges ikke suppleanter til posterne.  

Jan genvælges til DMK.  



 

 

b. Andre udvalg? 

PINK er suppleret med Bent Hjort 

Mulighed for supplering og/eller udskiftning af medlemmer 

8) Eventuelt 

 

 

Martin: Datodeadline for forskellige stævner. Der meldes datoer ud fra NUS og 

kursusudvalgene i nærmeste fremtid.  

 

Sofie: Alle udvalg opfordres til at sende datoer til Sofie. 

 

John: Tyndt arbejde fra proceskonsulenten.  

 

Bent: Kan kalenderen ligge på KiN’s hjemmeside?  


