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Mødereferat  
Fredag den 16. januar 2015 
Hjallerup Kulturhus, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup 
 
 

Kl. 9.30-12 – Ordinært møde 
 

0. Godaw, kaff’ & brø’   
 

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

2. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 4 udskydes indtil Jørgen er ankommet. 
 

3. Godkendelse af referatet fra sidst (21/11 i Hjørring) 
Ingen indsigelser efter sidste udsendelse, så godkendt  

 

4. Kulturmøde på Mors – KiNs tilstedeværelse og synlighed  
Kulturmødet er vokset fra år til år og er blevet mere nationalt. Så vi bør tænke på synlighed i den forbin-
delse. En udfordring er tidspunktet i slutningen af sommerferien, en anden er geografien. Men alligevel 
burde det fx være muligt at hver skole sendte et ensemble – gerne noget, der kan skabe opmærksom-
hed. Vi har lavet en aftale med en lokal skole, hvor vi vil kunne have en ’base’, og hvor der er mulighed 
for at overnatte.  
En tredje udfordring er, at kulturmødet er ’lag-delt’ med mange parallelaktiviteter. Det er et sted, hvor der 
skal ’kæmpes’ for at blive hørt/set. Vi vil få størst ’pondus’, hvis vores indslag kunne blive en del af de 
centrale debatter. Vi kunne måske selv stå for en af debatterne – gerne omkring tværfaglighed. Her ville 
’Trin på Toppen’ (forudsat det bliver til noget…) være oplagt at vise frem, fordi det er et projekt ’på tværs’ 
af kunstarterne (praksisfællesskab mellem musik og dans) med mange børn involveret. Det kunne evt. 
være i form af en videopræsentation kombineret med at Peter EL deltog i mødet. Det vil være klogt at 
brede temaet ud, så det bliver vedkommende for alle.  
CL kontakter PEL. PK besøger JL/Mors mhp. at undersøge de konkrete forhold. FU tager bolden. 
 

5. Orkesterskolen mv. (USMUN) 
MLF orienterede om den seneste mødeaktivitet i USMUN. MLF havde til sidste møde samlet et ’reflek-
sionspapir ’, hvor der er lagt op til at opstille nogle mere konkrete målsætninger. Der er enighed om at 
der ER stort behov for at styrke fødekæden specielt indenfor de sjældne/’truede’ instrumenter, og også 
at vi har en opgave i at få flere elever i NO. Der er i øvrigt en fornemmelse af, at udviklingen generelt går 
i retning af, at måske endnu flere instrumenter på sigt vil være ’truede’.  Vi sætter god tid af til at behand-
le punktet på internatet i marts. Det er en god idé at tage udgangspunkt i ’refleksionspapiret’ gerne 
suppleret med nogle konkrete forslag/modeller. MFL laver skriv’et færdigt og undersøger, hvordan det 
generelt står til med klassiske orkesterinstrumenter i Region Nord. 

 

6. Evaluering af ’Fræk Fredag i Frederikshavn (Kursusudvalget) 
Der har været en rimelig svarprocent på evalueringsskemaet, som viste: 

 Tilfredshed med lokaler og forplejning 

 Lidt utilfredshed med at indholdet ikke helt svarede til det, der var meldt ud (bl.a. manglede det 
frække og provokerende) 

 Anden halvdel af oplæggene fik kritik for at være for ’akademisk’ 

 Det var ærgerligt at så mange udvandrede under det afsluttende musikalske indslag 
Kommentarer på dette KiN-møde: 

 Det sidste oplæg refererede til en virkelig, som nok ikke helt er til stede 

 Det første oplæg var relevant, men de indlagte øvelser var nok for ambitiøse 

 Alt i alt ER der sået nogle frø, som vi kan bruge konstruktivt 



 

KiN_150116_referat.doc  s. 2/2 

 Vi mangler slides fra oplæggene – bl.a. for at kunne samle op på dagen på de enkelte skoler 

 God idé at tænke de lærere, der p.t. gennem fører en PD, ind i de næste kursusdage 
 

7. Orientering fra FU mv. 

 Jazzcamp for piger. Der er tre hold med i alt 16 piger (ingen deltagelse fra Aalborg, som er vært…) 

 Spil for Livet. Indledende runder 21-22/3 i hhv. Frederikshavn og Hobro og Finale 12/4 i Aalborg. 
Der er deadline for tilmelding 5/2. JJ undersøger muligheden for at lægge Finalen i Musikkens Hus 
(budgetramme 5 kkr.). De enkelte værtsskoler står selv for den lokale PR 

 Internat – ønsker til emner.  
DAMUSA har bedt om en snak/debat. Vi har i den forbindelse også selv behov for en forudgående 
interne diskussion om, hvordan vi bruger de landsdækkende organisationer, og også hvordan vi 
bruger vores bestyrelser/brugerråd. DAMUSA har gennem tiden formået at løfte mange sager, og 
hvis vi kunne være med til at skubbe på en proces, der handler om at samle kræfterne, bør gøre det. 
Status er at Aalborg, Hjørring og Thisted pt. ikke er medlemmer af DAMUSA. 
Orkesterskolen er et andet punkt til internatet (se ovenfor)  
OK15 vil efter planen være færdigforhandlet, og vil også være relevant at vende 
Fælles kursusuge skal snakkes ordentligt igennem 
Rytmisk musik – Kører det af sig selv, eller skal vi til i højere grad at italesætte dette område…? 
Talentarbejde – Er det for nedadgående, kan vi gøre det bedre før/under/efter/sammen…? 

 

8. Talentklasseweekenden (7-8. marts i Aalborg) – brushup (Elin L + udvalget) 
Vi nærmer os med hastige skridt. Debbie overtager den klassiske del fra Birgitte Z, som er syg. Hele 
instruktørpalletten er på plads, ditto med lokaler. Der er behov for snarest at få sendt materialer ud til 
deltagerne. Afsluttende koncert (søndag kl. 14) bliver i Intimsalen i Musikkens Hus. Der er en begræns-
ning her på 320 personer, som SKAL overholdes (bliver sandsynligvis styret med 2 billetter pr. deltager). 
 

9. Fælles kursusuge 2016 [kursusudvalget] 
Det er rigtig vigtigt at få afklaret, om ALLE kulturskoler har afsat uge 1 (2016) til formålet. De tilstede-
værende skolerne kunne nikkede anerkendende hertil, og udvalget afklarer med Mariagerfjord og 
Vesthimmerland. Der er en opsparet kapital på ca. 60 kkr., som forventes brugt i 2016. Udvalget 
indkalder snarest ønsker/idéer fra lærerne. De behøver ikke at være rent fag-faglige, men kunne også 
omhandle fx PR. 
 

10. Evaluering af Aalborg Internationale Guitarfestival – (Finn ES og udvalget) 
Punktet udskydes til internatet 
 

11. Bordet rundt / Eventuelt 

 Brug vores fælles KiN Facebookside. Prik til udvalg/politikere og bed dem ’like’ den. PK laver forslag 
til en ’anbefaling’, der beskriver KiN og hvad vi kan og har opnået af resultater, og som kan 
videresendes 

 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne.pdf:  
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QF
jAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kl.dk%2FImageVaultFiles%2Fid_65285%2Fcf_202%2F50.PDF&ei=
3PC4VPS6HcOCPfW-
gKgO&usg=AFQjCNHAjydTfDnCWxfql1nn65P5QP4kwA&bvm=bv.83829542,d.ZWU  

 
 

Kl. 12-13 – FROKOST 
Lækkert smørrebrød   
 
 

TÅ (Tentativt Årshjul) 
Fr 27/2  930-1130: FU  
To 19/3  Internat – Tranum. HH reserverer  
Fr 20/3  Internat + GENERALFORSAMLING 
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