
 

KiN_FU_141218_referat.doc  s. 1/2 

Referat af FU-møde 18/12-2014  
Sted: Nordkraft, niv. 8, lok. 18 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Sofie Dahl Nordlund, Christian Larsen (ref) 
 
 
Efter nøjere research har det vist sig at Sofies marmelade (som jo smagte så godt) udelukkende indeholdt 
solbær. 
 
 
1. Kulturmødet på Mors 2015 

PV har talt med Jørgen Lorenzen vedr. mulighed for indkvartering på en central byskole. Endvidere med 
Niels Otto Degn fra KM15´s styregruppe. Han byder alt velkommen. 
Det er endnu uklart hvem og hvor mange, der deltager, men en mulighed er gentagelse af 
koncerten/forestillingen fra TRIN mod Toppen – hvilket der nok skulle være plads til. 
Café Holmen (på havnen), som kunne være en god ramme om nogle aktiviteter, er interesseret i en 
aftale om noget optræden i løbet af kulturmødet (mod til gengæld en fordelagtig aftale om levering af 
mad). PV undersøger, om der er andre muligheder, fx den store sal i El-værket. 
Emnet (hvem deltager, rammer osv.) tages op på næste KiN-møde.  
 

2. Spil for livet 
Tider og steder ligger nu fast. Frederikshavn og Mariagerfjord har taget værtsskabet til de indledende 
runder og Aalborg napper finalen. Juryen er også på plads.  
Hvad angår coach til workshop i sceneoptræden, spørger vi i første omgang Henrik Trenskow. Hvis han 
ikke kan, finder CL en anden – gerne assisteret af Lotte Damsgaard, som har kontakt til de skuespillere 
på Aalborg Teater, som har været lærere på Talentakademiet. 
Konkurrencen exponeres via plakater/flyers på alle kulturskoler, på KiN’s hjemmeside samt på facebook 
med opfordring til alle skoler om at dele. 
Tilmelding bliver som sidst via hjemmesiden og deadline for tilmelding rykkes til torsdag 5/2. 
CL sender inden jul ’færdigt’ koncept til SDN, som laver ny plakat/flyer – PK leverer billeder. 
SDN tager sig af overordnet/regional kommunikation. Den lokale PR sørger værtsskolen for. 
 

3. Orkesterskole mv. 
USMUN skal komme med et konkret oplæg til næste møde. CL rykker for det. Herefter tage vi stilling til 
hvordan punktet tages op. Det kunne evt. være som en orientering om, hvad der foregår rundt omkring. 
Fx er Frederikshavn/Brønderslev/Hjørring i gang med et lokalt initiativ omkring kontrabas. 
Vi laver et servicecheck på informationerne på hjemmesiden om NO. SDN checker facts hos Debbie. 
  

4. Forum for musikundervisning i Nordjylland 
PV har haft en pragmatisk snak med Anne Rom Hansen (der senest har henvendt sig vedr. KiN’s 
deltagelse). Hvis det skal appellere til vore lærere skal det være på et mere konkret/praksisnært plan 
end hidtil og det må ikke placeres på en hverdagseftermiddag. Det ville være en god idé, hvis en 
Videnscafé kunne kombineres med vores kursusdage primo januar 2016. Det forudsætter at der er 
noget læring i det – og vel også at det er åbent for andre. Kunne evt. være en del af mange tilbud (og 
tælle som et ’klip’ ift. deltagelse). 
 

5. Sofies opgaver mv. 
Arbejdsbyrden variere over tid, men p.t. kan Sofie godt nå de opgaver, der ligger.  
Facebooksiden har pt. godt 160 likes hvilket er tilfredsstillende – især hvis de alle er regionale 
beslutningstagere ;-) Ifm Kulturmødet (3 dage) vil det være oplagt at booste vores FB-side. 
SDN tager hul på nyhedsbreve, som sendes til alle Kulturskoler samt pressen, div. politikere mv. 
Adresselisten opdateres. SDN har en længere idéliste vedr. nyhedsbreve (fx elevportrætter).  
Nye opgaver er Spil for Livet og Kulturmødet – derudover de sædvanlige opgaver (NUS osv.) 
Det har vist sig at være bøvlet med delvis refusion for mobiludgifter. HH undersøger muligheden for at 
udbetale funktionstillæg i stedet. 
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6. Planlægning af samt tema til KiN møde 16/1 i Hjallerup Kulturhus 

DAGSORDEN 
Foreløbig spinger vi over temamødet da vi p.t. ingen oplagte temaer har. 
09.30  Goddaw, kaffe & brø’ 
10.20  ORDINÆRT KiN-møde  

1. Tilstede/afbud 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (21.11.2014 i Hjørring - vedhæftet) 
4. [30 debat] Kulturmøde på Mors – KiNs tilstedeværelse og synlighed (FU + Jørgen) 
5. [10 orientering] Orkesterskolen mv.  
6. [30 debat] Evaluering af ’Fræk Fredag i Frederikshavn’ (Kursusudvalget) 
7. [10 kort debat] Rapportering til KODA – hvordan gør vi (Thomas AJ) 
8. [15 orientering] Orientering fra FU? 

- Jazzcamp for piger (status) 
- Spil for livet 

9. Indkomne punkter?! 
10. Evt. 

12.00  FROKOST 
  

7. Andre punkter fra FU / Sofie? 
Nej 
 

8. Eventuelt 
Intet under punktet…  
 
 
Tentativt årshjul (HUSK at ændringer både kan og sandsynligvis vil forekomme) 
Fr 16/1 930-13: Samrådsmøde inkl. frokost. Hjallerup 
Fr 27/2 10-12: FU 
To 19/3 Internat – Tranum. HH reserverer 
Fr 20/3 Internat + GENERALFORSAMLING 

 


