
Referat KiN Fu-møde 27/2 2015 
 
Til steder: Palle Vang, Henrik Hammer, Sofie Dahl Nordlund (referent) 
 
A. Planlægning af KiN-internatet den 19.-20. marts, Tranum 

 

 Deltagelse:  
a. Palle har fået besked om deltagelse fra alle på nær ny leder på Mors, som endnu ikke 

er ansat. PV giver besked om endeligt antal til HH 
b. Sofie er med hele torsdag, overnatter ikke. 

 

 Tidsplan og emner 
o Torsdag 

 9:00  morgenmad og indkvartering 

 10:00-11:00 Fællespædagogiske dage (kursusudvalget)  

 11:00-12:00 Kulturmødet på Mors (PV) 

 12:00 Frokost 

 13:00-14:00 Talentarbejde (talentudvalg) 

 14:00-15:00 Nye KiN-aktiviteter med mange elever, rytmisk?  

   Større bredde? (JJ oplæg)  

 15:00 Kaffe 

 15:30-17:30 OK15 oplæg (JJ, CL) + debat, og MF orientering 

 17:30-18:00 diskussion af fællesansættelser (JJ oplæg) 

 18:30 middag 

 Senere… slatter og korridorsnak 

 

o Fredag 

 9:00  Morgenmad og udtjekning af værelser 

 10:00-11:00 Generalforsamling 

 11:15-12:00 USMUN oplæg + diskussion 

 12:00-12:45 Div orienteringspunkter 

 Aalborg Internationale guitarfestival – hvad nu? (Finn, 

15 min) 

 Koda (Thomas AJ,10 min) 

 Orientering om Det Levende Orkester (PV, 10 min) 

 Eventuelt 

 13:00 Frokost 

  
B. Generalforsamling 

 Udvalg – valg og udpegninger 

 HH er på valg til FU – genopstiller ikke 

 PV prikker mulige kandidater for at sikre opstilling 

 Andet 
  
 
C. Videre arbejde med Kulturmødet 2015 

 PV laver oplæg til diskussion på internatet. Herunder: 



o Brainstorm på det overordnede emne ”Tværfaglighed” (Titel?) 

o Underemner 
o Ideer til paneldeltagere 
o Optræden (og forevisninger, udstillinger) – Før og efter debatten / i stort telt i byen / Café Holmen 
o ”Kontrakter” med de enkelte skoler / optrædende 
o Logistiske udfordringer 
o  Andet 

  
D. Andre aktuelle emner 

 Nyhedsbrev 
o 3-4 årligt 
o Mailadresser på kulturudvalg, presse, kulturkanten og mange andre er ved at være samlet 
o Kan sendes ud via den opdaterede hjemmeside 
o Første kommer til marts, hernæst sandsynligvis juni og sep/okt… 

 

 Hjemmesideopdatering – er sket. Se selv det nye layout, som også fungerer godt på mobile enheder 
 

 Ide i fht. Trin mod toppen og Kulturmøde Mors: vi får lavet en video, der dokumenterer ugens forløb og 
produkt, inkl. Små interviews, evt en kort og en lang version. Budget ca 10.000. En opgave Leslie kan stå 
for? Videoen kan bruges dels til dokumentation/evaluering til Kulturkanten (der støtter projektet), dels til 
de medvirkende, dels til Kulturmødet… 

         Andet 

  
E. Evt. 
  
  


