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Referat af FU-møde 31/5-2013 
Sted: Nordkraft 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Christian Larsen (ref) 
 
 
 
1. KiN-møde 21. juni 

Rebild er vært (Kulturstationen) og sørger for forplejning 
Dagsorden for ordinært møde gennemgået og minuttal rettet til. 
0. Kaffe og brø’ 
1. Tilstede/afbud 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (14. marts 2013 i Tranum) [pkt.0-3 i alt 15] 
4. Evaluering af Kulturskolernes Dag 5. maj 2013 – fremtidige planer? [KD-udvalget] [debatpunkt - 20]  
5. Followup på internat [FU] [Debatpunkt – 20?] 
6. Høring til efteråret – planer og ideer [FU] (Se note nedenfor) [debatpunkt - 15] 
7. Status på ansøgninger – både fælles fra KiN og individuelle [orienteringspunkt – 5] 
8. Kulturmødet på Mors [JL+FC+JL?] [orienteringspunkt – 5 10] 
9. Næste TalentCamp (fastsat til 8-9. marts 2014) [Talentudvalget] [orienteringspunkt – 5 10] 
10. DMKL – almindelig opsamling (orienteringspunkt) [JJ og PV] [orienteringspunkt – 10] 
11. DMKL’s kulturskoleudvalg (SL) [orienteringspunkt – 10] 

a. Der vil blive fremsendt DMKL’s kulturskoleudvalgs udspil til en definition af 
Kulturskolebegrebet til høring i regionerne (SL har fremsendt omkring d. 5/6-2013)  

b. Vi skal have indsamlet et aktuelt billede af aktivitetsniveauet og spredningen indenfor 
kulturfagene. (SL har fremsendt/fremsender et spørgeskema/excelark) 

12. Valg af KiN-medlem til Forum for Musikundervisning i Nordjylland. TAJ ønsker at overdrage posten 
til en anden. (orientering og valg) [TAJ] (TAJ sender et skriv om forummet) [orienteringspunkt & 
udpegning – 10] 

13. Nyt fra kursusudvalget [orienteringspunkt – 10] 
14. Indkomne punkter? Skriftlighed! 
15. Evt. 
Temamøde:  

 Palle Vang fremlægger resultat af sin diplomopgave omkring økonomi og stakeholders for KiN og de 
deltagende kulturskoler. Efterfølgende snak/debat [60] 

 Repræsentant fra Musik & Ungdom [60] 
  

2. Skolereformhøringen i september 
Afhængig af hvor den landspolitiske proces ender, kan der blive behov for at vinkle vores konference 
anderledes – hen i retning af hvilken betydning vil et bedre samarbejde mellem folkeskoler og 
kulturskoler betyde for ’Børns adgang til kultur’. 
I panelet er der styr på kulturminister Marianne Jelved og formand for skolelederne Klaus Hjortdal, og vi 
skal nok finde en kulturskoleleder. Derudover ville det være fint (afhængig af vinklingen) med en 
lokalepolitiker og/eller en forsker. Der arbejdes på at finde en ordstyrer. 
 

3. Flytning af KiN-møde i september 
Som følge af konferencen rykker vi KiN mødet fra 20/9 til fredag den 13/9. PV checker med Michael 
Bundgaard og sender nyt, opdateret tentativt årshjul ud med de nye datoer 
 

4. Overtage/udvikle guitarfestivalen – evt. gennem løntilskudsjob 
Der er kommet forslag om at lægge den pædagogiske del over i KiN-regi. Koncertdelen skulle i givet fald 
blive i foreningens regi. Der er behov for at få lagt en del af de helt lavpraktiske opgaver over på en 
teknisk/administrativ medhjælp. Derimod bør den overordnede planlægning og netværksdelen forblive 
hos en leder i KiN-regi – evt. støttet af et nyt udvalg eller talentudvalget. 
Første step er at få festivalen forankret og organiseret i KiN. Herunder at få fastlagt den økonomiske 
model. PV sætter punktet på dagsorden 21/6. 

 
5. Evt. 

Intet under eventuelt 


