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Mødereferat  
Fredag den 21. november 2014 
Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, Hjørring, LOKALE 12 
 
 

Kl. 9.30-12 – Ordinært møde 
 

0. Kaffe og brø’   
Var lidt desværre forsinket – MEN der var til gengæld fredagsbasser og pålægschokolade  

 

1. Tilstede: Susanne Laub Elling, Elin Lundbye, Palle Vang, Thomas Albæk Jakobsen, Christian Larsen, 
Mads Bak, Henrik Hammer, Kasper Bonde, Morten Lønborg Friis, Malene Bonderup Wennerlin, Sofie 
Dahl Nordlund 
Lidt forsinkede: Anders Vittrup, Jan Jacobsen, John Fuglsang 
Afbud: Kristian Dalgaard, Tove Kobberå, Carsten Baumann, Tove Therp, Erik Randrup, Signe Wang 
Carlsen, Per Gregersen, Mads Mølgaard, Finn Elias Svitt, Jørgen Lorentzen, Hanne Skou, Rikke 
Kamedula Skovsbo, Thomas Boe Mikkelsen 
Referent: Christian Larsen 
 

2. Godkendelse af referatet fra sidst (14/9 hos DJM)  
Ingen indsigelser efter sidste udsendelse, så godkendt  

 

3. Vært ved KiN-møde 16/1-2015  
Brønderslev tager værtsskabet og regner med at det bliver i Hjallerup Kulturhus. 
 

4. Jazzcamp for piger (orientering/PV) 

PV har rundsendt invitation. Aalborg lægger lokaler til, men har ikke værtsskabet. 
Der er – på lidt forskellig vis – handlet på initiativet på de forskellige skoler rundt om i regionen. Camp’en 
ligger i uge 8, hvilket giver problemer for de kommuner, der holder vinterferie i uge 7. Der stilles ikke 
store krav til niveauet hos deltagerne. 
Som en service er tilmeldingen lagt på KiN’s hjemmeside (link i invitationen). Tilmeldingsfrist er 10. 
december. P.t. er der to tilmeldte. 
[Efter mødet har TA henvist til denne meget fine video fra JazzDanmark http://vimeo.com/91608164]  
 

5. Filmmaskinen (Frederikshavn) 
Projektet kører som et regionalt tilbud i 2014-16 støtte af bl.a. KulturKANten. Det årlige budget er på 
650 kkr. Filmmaskinen igangsætter et nyt hold fra januar, og p.t. efterspørges en ’runner’.  
Niveauet er ganske højt (iflg. TA svarende til MGK), så for at nå over kritisk masse, er det vigtigt at der 
kan rekrutteres fra hele regionen. 
 

6. Orientering fra udvalg  
AIG 
KiN har engageret sig i festivalen gennem en underskudsgaranti på de to lærerkurser. Der er i alt tilmeldt 
færre end 10 deltagere, hvilket er i underkanten af det tilfredsstillende. Idéen er god og festivalen har et 
potentiale, der burde kunne tiltrække flere. Strukturen bør tages op til overvejelse. 
Kursusudvalget 
Lige nu er der 186 tilmeldte….! Eftertilmeldinger er muligt indtil 1/12, hvor der skal bestilles mad 
(Emilievejens Slagter – som netop har vundet en pris…!) 
Talentklasseweekendudvalget 
Lige nu er der 90 tilmeldte. Aalborg er nået langt med planlægning og program og udsender snart en 
reminder til de tilmeldte. Opfordring til at følge skarpt op lokalt – sidste år blev den rytmiske del saboteret 
af at der manglede 10 af de tilmeldte. Direkte kontakt til den enkelte er anbefalelsesværdigt idet mange 
af de unge ikke nødvendigvis læser mails. 
 

7. Spil for Livet 2015 (debat/CL) 
Der er af DOF-midlerne (Musikidé) afsat 100 kkr. til en klassisk talentkonkurrence 2015. 
Vi holder Spil for Livet uanset hvad DR vælger at gøre. Oplæg til datoer: 

 Lø/sø 21.-22. marts: Indledende runder i syd og nord 

 Sø 12. april: Finale i Aalborg (muligvis Musikkens Hus) 

http://vimeo.com/91608164
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Hjørring er villige til som vanligt at sørge overordnet for afviklingen, men nord/syd værtsskabet kunne 
med fordel gå på skift. Interesserede værter melder tilbage til USMUNAG (v/ ChrL) senest 1/12. 
 

8. Forslag fra kredsen til fællesprojekter 

 Mariagerfjord er af Marianne Jelved blevet anbefalet at ansøge A.P.Møller fonden (APM milliarden) 
om udvikling af deres korskole. Konkret kommer der en ansøgning om at etablere en landsdæk-
kende efteruddannelse (diplomniveau) i (rytmisk) korledelse (60 lærere, budget 10-12 mio…!) 
Opfordring til at tænke det sammen med SangkraftNORD evt. også Den Jyske Sangskole (Herning) 

 Frederikshavn: Idé om at etablere en uddannelse i at planlægge og afvikle kulturarrangementer 

 BMMK efterspørger generelt lidt større projekter, som har mod på at gå på tværs. Kig efter 
medarbejdere med kreativt potentiale 

 

9. Ansøgninger til fonde/puljer – kort forespørgsel 

 ”TRIN mod Toppen”: USMUN+FU har gang i en ansøgning til KulturKANten, som er en 
videreudvikling af NUS på Toppen – nu integreret med dans. 

 

10. Orientering fra FU 

 FMN arrangement 14/11 blev (igen) aflyst. Forslag om at opfordre FMN (Forum for 
Musikundervisning i Nordjylland) til at tænke deres aktiviteter ind i vores kursusuge. 

 PV har været til formøde for Kulturmødet 2015 (Mors). Vi skulle måske overveje om/hvordan vi i 
højere grad – og mere proaktivt – kunne dagsordensætte kulturskolerne i denne sammenhæng. Det 
kunne fx være gennem medvirken af nogle spillende/optrædende/udstillende børn – gerne NUS m.fl. 
Jørgen Lorentzen kunne måske hjælpe os med fælles indkvartering på en (folke)skole – fx den, der 
ligger lige ved siden af det gamle el-værk. 

 

11. Bordet rundt / Eventuelt 

 DMKL vedtægtsændringsforslaget blev sparket til hjørne af forskellige grunde – bl.a. det vigtige 
hensyn til fortsat sammenhold  

 Husk at MGK-tilmelding åbner 1/12, ansøgningsfrist 1/2. Bred det ud og sørg for at talenterne 
søger…! Under dette underpunkt udspandt der sig en længere diskussion om MGK’s rammer 
(herunder statens prioriteringer) samt de strukturelle udfordringer for MGK i Nordjylland 

 Tag OK15 med som punkt på martsmødet 

 Hjørring har opstartet et talentudviklingsprogram i samarbejde med en mentaltræner fra 
sportsverdenen (landstræner for volleyball landsholdet). Erfaringen er at de erfaringer, 
sportsverdene har gjort, i høj grad også er anvendelige også i vores verden. Der er koblet et 
coachingforløb på, lærerne har taget det til sig og de rykker helt vildt 

 Sidste punkt var uden for referat. 
 

 

Kl. 12-13 – Frokost 
Lækkert smørrebrød   
 
 

Kl. 13-15 – Ny struktur på Nordjyllands Orkesterskole 
USMUN præsenterede med oplæg til diskussion 
Delt.: Kasper, Mada, Susanne, Malene, Jan, Palle, Chr, Henrik H, Thomas A, John, Morten 
 
Baggrund 
KiN har fået en henvendelse fra KulturKANtens administrative styregruppe vedr. NO. Der er problemer med 
at opfylde målsætningerne om mængden af elever og den geografiske spredning. Ved fornyelse af aftalen i 
2016 vil tilskuddet til NO derfor kunne være i fare. 
 
MLF gennemgik historikken på nogle fine powerpoints (vedhæftet).   

 
Udfordringen generelt er at regionen som udgangspunkt ikke kan finansiere drift, men kun projekter. Men 
ved fornyelse af den regionale kulturaftale i 2011-12 blev der ekstraordinært sat penge af (øre-beløb pr. 
borger) til NUS, KNUS, NO (og desuden ”Rød Stue i Biografen”). Et vigtigt argument her var den meget 
brede regionale forankring. 
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I 2013-16 er ordningen videreført med en årlig samlet støtte på 365 kkr. (150 NUS + 215 NO). Der er 
forudsat en egenfinansiering fra KiN på 55 kkr./år. 
 
MLF fremhævede også det gode samarbejde med Orkesterefterskolen. 
 
Vi skal tage de løftede øjenbryn fra den administrative styregruppe alvorligt, men omvendt har vi mulighed 
og tid til at få styr på struktur, volumen osv. 
 
USMUN er nået frem til at anbefale 
1. At vi fastholder den centrale model med hovedfagsundervisning (gerne med en vis mulighed for lidt 

sammenspil) i regionens hovedstad, Aalborg. Ikke kun aht. lærerne, men især for at de unge får 
mulighed for at mødes jævnligt 

2. At vi udbygger med en større forankring i de lokale talentklasser – både hvad angår 
hørelære/teori/musikoplevelser og især hvad angår sammenspil/kammermusik 

3. Og endelig at vi GRIBER I EGEN BARM og ser at få sendt nogle elever til NO fra HELE regionen. 
Måske er det ikke muligt for alle skoler, men det ville jo se anderledes bedre ud hvis der var 80 % af 
eleverne, der IKKE kom fra Aalborg 

 
Nedenstående er synspunkter fra debatten: 

 NUS-stævner indeholder et stort PR-potentiale, og det er op til værtsskolen (ledelsen) at få det i spil 

 NO er til for at kunne levere undervisning for de ’sjældne’ instrumenter – i.e. obo, fagot, horn, tuba, 
bratsch, kontrabas, harpe 

 Musik er musik – man kan sagtens lave sammenspil på tværs af klassisk/rytmisk 

 Det er vigtigt at oparbejde og sikre et fortsat og større ejerskab hos alle kulturskolerne. Hvis vi i 2016 
skal overbevise andre om værdien, er vi nødt til selv at være skarpe på – og signalere – at det er noget, 
der er vigtigt for os 

 Det er vigtigt også at arbejde aktivt for at få de grundlæggende lag i fødekæden præsenteret for de 
’sjældne’ instrumenter. Fx tænke det ind i samarbejdet med folkeskolen 

 Klarinet og tværfløjte er også begyndt at blive sjældne instrumenter 

 Hvis man har undervisningskompetencen ’i huset’ (fx kontrabas) giver det ikke så meget mening at 
sende elever til Aalborg. Måske skulle de elever tælle med i NO…? 

 Desuden koncentrere indsatsen, der hvor der i forvejen er muligheder (= lærere) 

 Omvendt er der en vigtigt at have fokus på at NO lærerne har et meget højt niveau 

 Sæt nogle præcise målsætninger pr. instrument på NO 

 Vi skal bruge mere fokus og mere tid på, hvordan vi udvikler HELE området 

 Når der ikke i forvejen ikke er nogle relationer, er den svær at sælge. Men det bliver straks lettere, når 
man først kender instrumentet og har fået et forhold til det 

 Øg antallet: PR på alle skolers hjemmeside 

 Lav fælles prioriteringer/målsætninger INDEN planlægning af næste sæson 

 For NUS er det vigtigste at orkestret kan besættes fuldt ud. Det betyder ikke så meget, om de ’sjældne’ 
instrumenter kommer fra hele regionen 

 Stadig god idé at hægte NO-eleverne på de lokale aktiviteter 

 NO-lærerne skal ud og demonstrere deres instrumenter på skolerne 

 Det er vigtigt at alle aktiviteterne i USMUN er styringsmæssigt forankret regionalt – dvs. i KiN og ikke i en 
enkelt kulturskole 

 Vigtigt at holde DJM op på at de er en del af USMUN og derfor SKAL sende en repræsentant, der er 
inde i området, og som brænder for det og ser muligheder i samarbejdet 
 

 
 

TÅ (Tentativt Årshjul) 
Fr 19/12  10-12: FU (+ frokost!)  
Fr 16/1  930-12: Samrådsmøde  

13-15: Evt. temamøde  
Fr 20/2  930-1130: FU  
To 19/3  Internat – Tranum. HH reserverer  
Fr 20/3  Internat + GENERALFORSAMLING 
 


