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Referat af FU-møde 26/2-2014  
Sted: Nordkraft 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer og Christian Larsen (ref) 
 
 
1. Planlægning af KiN-internat på Tranum Strand 

DMKL. Lena og Benedikte har bedt om at få lov til at deltage i internatet. Vi ser en stor fordel i at lære 
hinanden bedre at kende og udbygge relationerne, så vi byder dem hjerteligt velkommen. PV tager en 

dialog og får styr på hvor stor en el af internatet, de deltager i, og hvilke punkter de evt. ønsker drøftet. 
Skolereform. Vi skal regne med at skulle bruge en del tid på det punkt. Måske ville det være fint med et 
oplæg fra DMKL-formanden, men ellers har emnet typisk en tendens til at ’folde sig ud’ af sig selv ;-) 
Filmmaskinen. Jens Ole Amstrup fortæller om status og erfaringer på projekt ’Filmmaskinen’. Vi er 
interesseret i at høre nærmere om projektet, og lægger 1 time ind i programmet 
Tentativ tidsplan 
Torsdag 14/3 
0900 Kaffe/te og rundstykker med marmelade 
1000 Dialogmøde med DMKL 
1200 Frokost 
1300 Folkeskolereformen 
1500 Kaffe 
1600 Den regionale Kulturaftale mv. – Overblik / puljer / strategi 
 Fælles vinkel på ’Kulturkanten’ 
1700 Filmmaskinen 
1800 Middag 
1930 Uformel evaluering af vort samarbejde (VSOP-disput)… ;-) 
Fredag 15/3 
0800 Morgenmad 
0900 Generalforsamling 
1100 Strategier og planlægning af kurser og videreuddannelser 
 Koordinatorstillingen 
 Evt. andre aktuelle emner 
1200 Frokost 
PK indkalder til generalforsamlingen – formodentlig i denne uge. 
Tilmelding. HH skal melde tilbage snart, så tilmeldingsfrist er fredag 7/3 kl. 12. Pris er 1.100 kr./person. 
 

2. Stillingsopslag for koordinatorstillingen 

Stillingen blev diskuteret på KiN-møde 24/1. På baggrund heraf indstiller FU: 

 Stillingen opslås som ordinær 20% stilling. Evt. studenterhjælp/løntilskudsperson skal betragtes som 
en supplerende arbejdskraft. 

 Stillingen opslås åbent (både interne og eksterne ansøgere behandles i samme omgang) 

 Det er en fordel (men ikke altafgørende) hvis stillingen dækkes af en, der i forvejen arbejder indenfor 
området – eksempelvis en leder eller koordinator på en af de nordjyske musik-/kulturskoler 

 Vi tager udgangspunkt i det gamle stillingsopslag. PV reviderer. 

 Stillingen opslås primo april med ansøgningsfrist 1. maj, samtaler i uge 20 (12-15. maj) og forventet 
tiltrædelse primo august 

 Opslås via netværk, sociale medier, jobnet/jobzonen og de kommunale hjemmesider 

 FU er ansættelsesudvalg. 
 
3. Planlægning af generalforsamlingen 

Økonomien ser god ud, så vi kan ikke argumentere for en kontingentforhøjelse ;-) 
PV og CL er på valg – genopstiller sandsynligvis 
I forbindelse med indkaldelsen, opfordres udvalgsmedlemmer på valg til at tilkendegive hvorvidt de 
ønsker genvalg eller ej. 
 

4. Eventuelt 

 
 
Kommende møder 
To 20/3: Internat  
Fr 21/3: Internat + GENERALFORSAMLING 


