
KiNFU møde  
Fredag 16/2-2018 kl. 9, Nordkraft 
Deltager: Thomas Albæk Jakobsen og Christian Larsen 
Afbud: Malene Bonnerup Wennerlin og Sofie Dahl Nordlund 
 
 
1. Internat, proces 

Oplæg til proces var på forhånd rundsendt. Thomas holder den 13/3 et 2 timers planlægnings-/formøde med Kasper 
Lorentzen, som er ansvarlig for det processuelle på internatet. Thomas’ skrivemakker, Astrid, deltager både i 
formødet og på dagen. FU’s forventninger til output/outcome er som bekrevet i Thomas’ oplæg 

 
2. Internat, GF, dagsorden mv. 

Internatet bliver Torsdag 22/3 kl. 9 til fredag 23/3 kl. 13 på Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro 
 
Torsdag 22/3 

0900 Kaffe og brød  

0930-1900 Procesdag under kyndig ledelse af Kasper Lorentzen  

1930 Aftensmad  

Fredag 22/3 

0900 Ordinært KiN møde 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af referat 

 

0915 Opsamling på gårsdagens proces  

0945 Orientering om MGK v. Jan  

1005 Praktikordning (PINK) 
Status v. Malene 
Næste skridt 

 

1030 KiN ordinær generalforsamling 
Indkaldelse udsendes senest 9/3 (Thomas) 
Bilag udsendes senest 16/3 
DAGSORDEN 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
 Udsendes inden GF 
3. Beretning fra udvalg 
 Hvert udvalg sender et kort skriv til Malene senest 12/3 
4. Regnskab 2017 
5. Budget 2018 og fastsættelse af kontingent. 

Obs på NUS og URFUN 
6. Indkomne forslag 

 



7. Valg 
FU: Thomas og Christian er på valg. Genopstiller begge 
FU-suppleant 
Revisorer: Mads og John 
Revisorsuppleant 
USMUN: Morten, Line og Chr 
URFUN: Kristian, Palle, Signe, Kasper, Thomas An, Lasse B, Ole Beck, Ask? 
IFVIK: Kristian, Henrik H, Thomas Al, Henrik Boll 
PINK: Malene, Signe 
Talentweekend: Thisted + Brønderslev + Vært2020 + MGK 
Kursus: Henrik H, Thomas An, Mads B, Line M, Finn + valant? 
Guitarfestival: Finn, Mads M, lærer? 

8. Eventuelt. 
 

1230 Frokost  

 
  
3. Børneattester 

Malene har fået svar fra politiet, hvis jurist bl.a. skriver: ”at der som udgangspunkt ikke skal indhentes børneattester 
på forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper eller kører børn under 15 år til kampe, stævner, opvisninger, 
lejre og lignende.”  
På baggrund af politiets svar er det FU’s holdning, at vi ikke behøver indhente børneattester til de noværende 
aktiviteter i KiN (talentweekend, NUS-stævner) 

  
4. Orkesterskolen 

Vi er i den heldige situation, at der er skabt kontakt til et ledetalent fra Talent Nord, som bliver koblet på opgaven om 
at retænke/revitalisere NO. Styregruppe og deltagere i opstartsmøde er Morten, Line M, Sofie og Chr 

  
5. Kommunikationsnetværk 

Sofie afholder første møde i netværket den 9/3. Malene deltager (vistnok?), dermed er FU også repræsenteret  
  
6. Generel drøftelse af det store billede…. 

Thomas’ oplæg: 
- Hvor er musikskoleområdet på vej hen? 
- Hvordan skal vi agere i det? 
- Konservatorierne får meget taletid ifm. deres helt "nyopfundne" konferencer, hvordan sikrer vi os, at de ikke løber med hele 
historien? 
- Skal vi fortælle en historie fra den fællespædagogiske dag? 
- Hvordan operationaliserer vi det strategiske narrativ? 

Punktet udsættes til drøftelse på næste FU 
  
7. Honorering ifm. KiN aktiviteter (wekends/træf, NUS/talent) 

Chr havde sendt oversigt over nuværende honorering. 

Tingene fungerer, som det er nu. Ift. ejerskab kunne der være en pointe i at lade aktiviteterne køre via eksisterende 
ansættelser. Der er både et økonomisk, pædagogisk, netværks- og HR perspektiv. 
Pt. egner emnet sig nok ikke til en åben diskussion, så vi arbejder videre i FU ved at opstille 2-3 modeller inkl. 
tilhørende økonomi. 

 
8. Evt. 
  
 


