
 

 

 

Referat af FU-møde, onsdag den 25. Maj 2016, kl. 10.30 på AAK 

 

Til stede: 

Thomas, Christian, Sofie og Malene 

 

Referent: 

Malene 

 

 

 

  

1. Internat - stillingtagen til placering (Mariagerfjord kan ikke) samt tilbud fra Hotel 

Viking, se nedenstående. 

 

Vi prøver at flytte internatet til den 16. Og 17. marts. Vi spørger på KiN mødet, om alle kan. 

Viking spørges først. Slut fredag kl. 13.00.  

 

2. Dialog med Kwella, DJM. Orientering v. Thomas 

Konservatoriet vil gerne øge deres kendskab til Nordjylland. Frederikshavn er i dialog. Thomas 

orienterer på næste KiN-møde og spørger ud, om andre er interesseret i et samarbejde. 

 

3. KiN - opdateret organisationsdiagram - var der noget med, at Sofie skulle lave 

det? Sofie opdaterer diagram/listerne på hjemmesiden.  

 

Thomas har lavet en visuel oversigt. Diskussion af udvalgene ved på næste KiN møde. Vi 

beslutter, at Sofies diagram på hjemmesiden er det gældende. Malene retter fejl i det 

rundsendte og sender på ny. 

 

4. Obel-penge og DJM. Orientering v. Christian 

Christian har ikke svaret DJM endnu. Pengene ophører medio 2016. Pengene er brugt. 

Christian kontakter DJM og orienterer om det. 

 

 

 

5. Dagsorden til kommende KiN-møde + ekstraordinær generalforsamling 

0  Kaffe og brød. Til stede. 

1  Godkendelse af dagsorden 

2  Godkendelse af referater fra Internatet 

     3    Drøftelse af udvalg og arbejdsgrupper – er det strategiske indsatsområder, eller 

 idégrupper. Findes styregruppen for regionalt big band stadigvæk? Kan de nye 

 udvalg rapportere noget? 

 

 

 Forslag fra FU om, om at hvert udvalg skal lave budget og sørge for 

 dokumentation for evt. aftaler og indgåede kontrakter.  

 

     4 Orienteringspunkter: 

 USMUN - Trin mod toppen (Morten) FU beder om en orientering om status på 

 udvikling af Orkesterskolen 

 Steinway og Epta (Mads Bak) 

 Kursusudvalget (Henrik) 

 Orienteringspunkt om OK15 (Jan) 



  

  FU orienterer: 

 Dialog med Kwella, DJM (Thomas) 

 Konservatoriet vil gerne øge deres kendskab til Nordjylland. Frederikshavn er i 

 dialog (Thomas) 

 Sofie har mulighed for at tilbyde at opdatere facebook sider hos Kulturskolerne, er 

 der nogen der er interesseret i at benytte sig af det?  

 Kulturmødet på Mors (Malene) 

 Orientering omkring møde om Jazz, køn og fødekæde (Thomas) 

 

 Drøftelse: 

 Forslag til fremtidige temaer? 

 

 Skal datoen for internatet ændres til den 16. Og 17. Marts 2018 

 

 Forslag om at hvert KiN-udvalg skal lave budget og sørge for dokumentation for 

 evt. aftaler og indgåede kontrakter.  

 

5. Ekstraordinær generalforsamlingspunkt   

  a) Valg af ordstyrer og referent (indkaldt den 5. April) 

 

  b) Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 

 

6. Evt. 

 

 

 

 

6. Kulturmødet på Mors den 26. og 27. Mors 

Malene undersøger, om DAMUSA og DMKL har planer om at deltage.  

 

7. Sofies arbejdsopgaver  

Arbejdsopgaver for kursusudvalget. 

Trin mod toppen – reklame – obs på presse. Flyers har måske ikke den store effekt.  

Samarbejde med danseskole – house of dance, Line Møller kontakter.  

Opdatere facebook for Kulturskolen – overveje instagram 

Harmonisering af tilmeldingsblanketter  - arbejde på en standardtilmelding. Christian sender 

Steinwaytilmelding til Sofie 

  

 

8. Evt. 

Forslag om fremtidige temamøder om sociale medier med fokus på det strategiske arbejde 

Janne fra den skæve vinkel 

Connection fra Aaborg 

Thomas (Sofies mand) 

 

Spar Nord papirer – Kasserer og formand tegner kontoen. Der er snart Visa på vej til Sofie.  

 

  

 


