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Referat af FU-møde 24/10-2014  
Sted: Nordkraft, niv. 8, lok. 16 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Sofie Dahl Nordlund, Christian Larsen (ref) 
 
 
Sofies hjemmebagte boller var særdeles gode og der blev derudover spurgt ind til den hjemmelavede 
marmelade. Vi fandt aldrig ud af, om den bestod af kun solbær, men godt smagte den i hvert fald. 
 
1. Opsamling på koordinators opgaver 

Sofie er kommet godt i gang – bl.a. redigeret hjemmeside, lavet kursustilmeldinger og tilmeldinger til 
guitarfestival, NUS osv. Hjemmesiden har lidt svært ved at prioritere hvilke ting, der skal på forsiden. 
Årskalendere samt oversigt over puljer/fonde er lagt ind og der er udsendt div. info om bl.a. NO. 
Der er også indkøbt en PC inkl. software. Der er mange, der byder ind med opgaver til Sofie – det er PV, 
der i dagligdagen afgør hvilke opgaver, der hører til KiN-kordinatoren. Ifm. en kommunikationsplan/-
facebookside, kunne det være relevant at lave et samlet katalog over ’gode historier’ fra regionen. 
PV+SN checker op omkring det tekniske/hjemmesiden. 
 

2. ”TRIN til TOPPEN” 
Der er sendt ansøgning afsted. Vi kombinerer dans og symfonimusik. Der er ifølge rygterne ikke kommet 
så mange ansøgninger, så vi håber…. Forventer svar inden nytår. 
 

3. Andre aktuelle ansøgningsrunder 
Umiddelbart er der ikke andre ansøgninger ’i horisonten’. Aalborg Kulturskole søger fortsat 
lærerlønsrefusion for NO.  
 

4. Jazzcamp for piger 
Camp’en ligger i vinterferien (uge 8). Aalborg lagde hus til sidste camp, hvor der var deltagere fra flere 
skoler i regionen (dog ikke Aalborg…). Der orienteres om det på næste KiN-møde. 
 

5. Aalborg Internationale Guitarfestival 
KiN har givet tilsagn om en underskudsgaranti på 8 kkr. til kursusdelen mhp. at holde prisen pr. 
deltager(lærer) nede på 600 kr. Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside. 
 

6. Planlægning af KiN møde 21/11 kl. 9.30-15 i Hjørring 
DAGSORDEN 
09.30  Kaffe & brø’ 
10.20  ORDINÆRT KiN-møde  

1. Tilstedeværende / afbud 
2. Godkendelse af referat fra sidst (14/9 hos DJM) 
3. Vært ved KiN-møde 16/1-15 
4. Jazzcamp for piger (orientering) 
5. Orientering fra udvalg 

- AIG 
- Kursusudvalget 
- Talentklasseweekend udvalget 
- Andre udvalg? 

6. Forslag fra kredsen til fællesprojekter? 
Ansøgninger til fonde/puljer – kort forespørgsel 

7. Indkomne punkter 
8. Orientering fra FU 
9. Bordet rundt (hvis der er tid) 
10. Evt. 

12.00  FROKOST 
13.00 TEMAMØDE 
 Ny struktur på Nordjyllands Orkesterskole. 
 USMUN kommer med oplæg til diskussion 
 

7. Andre punkter fra FU / Sofie? 

 Forum for musikundervisning ’spøger’ stadig. Vi har pt. ingen repræsentant og har igen fået en 
forespørgsel. PV tager en snak ift. den seneste henvendelse 

 
8. Eventuelt 

Intet under punktet…  
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Tentativt årshjul (HUSK at ændringer både kan og sandsynligvis vil forekomme) 
6-7/11 DMKL landskonference – Horsens  
Fr 21/11 930-12: Samrådsmøde – Hjørring 
 13-15: Evt. temamøde 
Fr 19/12 10-12: FU (+ frokost!) 
Fr 16/1 930-12: Samrådsmøde -  
 13-15: Evt. temamøde 
Fr 20/2 0930-1130: FU 
To 19/3 Internat – Tranum. HH reserverer 
Fr 20/3 Internat + GENERALFORSAMLING 


