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Referat af FU-møde 9/5-2012   
Sted: Nordkraft 
Til stede: Palle Vang, Lisbeth Joensen, Christian Larsen 
Afbud fra Henrik Hammer 
 
1. Temaer til kommmende KiN-møder 

Resultat af Doodle: 
• 8/6: Billedkunst 
• 21/9: Drama 
• 23/11: Dans 
• 25/1: ? 
 

2. KiN møde fredag 8/6 kl. 9-13 
Mødet bliver i Aalborg. PV reserverer lokale og sørger for morgenbrød + sandwich i løbet af sidste 
halvdel. 
Første del (9-11) bliver om kursusdage. CL minder kursusudvalget om, at de har ansvaret for denne del. 
FU står gerne til rådighed med mødeledelse, referat osv. 
Efterfølgende temamøde (11-13) bliver om billedkunst. Oplægsholdere: 
Tove Kobberå (PV spørger) og Lina Franke (CL spørger) 
De får ½ time hver – derefter 1 times snak. Evt. regning for oplæg sendes til KiN 
Emner: Hvordan griber vi vores billedskole an, hvordan får vi fat i de unge, hvem samarbejder vi med, 
pædagogiske tanker bag, forskellige holdtyper/genrer osv. 
PV sender indkaldelse til KiN-mødet. Yderligere punkter: ● Steder for årets møder. 
 

3. Huskepunkter til FU 
• Lisbeth Joensens ansættelse  

 
4. Forslag om orkesterfestival (sends fra Finn S) 

Idéen er rigtig god.  
Imidlertid har Musik & Ungdom søgt DOF om et tilsvarende projekt – også ifm Musikkens Hus. 
PV tager kontakt til M&U for eventuelt samarbejde. Sender efterfølgende en udmelding til KiN. 
 

5. Leder vedr. nedlæggelse af klassisk uddanelse på NordKons 
Sendes ud med nyhedsbrev på fredag (som link til hjemmesiden). 
Desuden til Nordjyskes debatsider. 
Vi overvejer derudover at sende henvendelse til minister med kommentar til DJM’s ’Punkter’ i 
ministersvaret (som i vid udstrækning ’lånte fjer’) mv. Desuden diskussionen omkring ’lærersetup’ til 
strygerdagen. 
 

6. Nyhedsbrev 
LJ sender på fredag med PV som underskriver 
Følgende tilføjes på mailingliste (i hvert fald til det aktuelle nyhedsbrev) 
• Ulla Astman + evt. andre fra regionsrådet  
• Debattører i aktuelle debat om de klass.udd.  
• Uffe Elbæk (evt. på FB via PV) 
• Michael Bundgaard, Thomas Winther, Claus Olesen, Nina Lange 

 
7. Gallakoncert, Kulturskolernes Dage 2013 

DOF / Musikidé har ikke tidligere villet støtte Kulturskolernes dage.  
Kun højt kvalificerede og profilerede projekter, der involverer børn kommer i betragtning. 
CL bringer videre til USMUN idéen om en Gallakoncert på Nordkraft med overskriften ”Med udsigt til 
Musikkens Hus”. Der skal slås stort brød op – fx kendt dirigent (Michael B..?) + kor, solist (fx lokal vinder 
af ’Spil for livet’). Gerne lavet som produktion over flere (3?) weekends. 
Ansøgningsfrist er 1. juni, så vi har noget travlt 
LJ kan skrive ansøgningen den 18/5, og skal fordres med idéer/oplysninger inden da – fx navne, budget 
(dobbelt af Skagen…?) osv. Vi går efter et stort projekt – størrelsesordenen 300 kkr. 
 

8. Evt. 
Intet under eventuelt 


