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KiN Generalforsamling  
Tid: Fredag den 21. marts 2014  
Sted: TranumStrand Kursus- og Feriecenter 
 
 
Tilstede: John Fuglsang, Susanne Laub Elling, Jan Jacobsen, Elin Lundbye, Palle Vang, Carsten 
Baumann, Thomas Albæk Jakobsen, Christian Larsen, Erik Randrup, Carsten Bilde, Mads 
Mølgaard, Finn Elias Svit, Henrik Hammer, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamedula Skovsbo, 
Thomas Boe Mikkelsen, Steen Lindgaard, Malene Bonderup Wennerlin. 
 

 
1. Valg af dirigent og referent. Henrik H og Chr 
 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  
 
3. Formandens beretning 

Beretningen var fremsendt på skrift på forhånd. Bemærkninger: 
Specielt den mundtlige fremlæggelse var kort og præcis. 
Beretningen godkendt med akklamation 

 
4. Beretning fra udvalgene 

MGK-center Nord. Der har været et fald i ansøgere fra ca. 55 til 40, og det er problematisk hvis 
det er en tendens, der fortsætter. På landsplan er der tilsvarende et fald – dog ikke så stort. 
Forholdet mellem klassisk/rytmisk er ca. 1:3. Der kan i år optages ca. 20 nye MGK-studerende. 
Kursusudvalget. Der har været en fin evaluering på de fælles kursusdage med rigtig god 
respons på kurserne. Der er en fantastisk stemning blandt lærerne – selvom dagene ligger lige 
i starten af året. Nogle mindre, praktiske ting kan justeres til det bedre. Koordinatoren blev lidt 
presset da andre ikke helt overholdt den aftalte tidsplan. 
Talentudviklingsudvalget. Støvring Gymnasium fungerede rigtig godt som ramme med alt 
samlet. Der manglede hænder da der skulle ryddes op og stilles tilbage. Maden var rigelig, så 
meget blev smidt væk (ca. 50 %!) Økonomien ligger på samme niveau som sidste år. Vi er 
blevet afhængige af de rare 100 kkr. fra Obel. Nogle enkelte instruktører var ikke helt skarpe 
på deres forberedelse og tilstedeværelse. Blandt de rytmiske var der 110 tilmeldte, men kun 99 
dukkede op. I Aalborg opkræver man 360 kr. som deltagerbetaling hvilket har en vis adfærds-
regulerende virkning. Konservatoriet bidrog ikke ved at stille lærerkræfter til rådighed. Formand 
for udvalget skriver til konservatoriet.  
USMUN. Skriftlig beretning var udsendt inden generalforsamlingen. NUS på Toppen 2013 
foregik under rigtig gode rammer, men kostede også. Stævnet, som er over en uge, er virkelig 
noget, der rykker. Det kan gøres billigere fx ved indkvartering på en skole. Turen til Kbh. var til 
gengæld billig fordi instruktørudgiften var beskeden og fordi M&U dækkede rejseomkostninger. 
Der er behov for at nytænke orkesterskolen – måske skal det tydeliggøres at deltagerantallet 
varierer, måske skal undervisningen decentraliseres, måske skal hver enkelt kulturskole 
forpligtes til at sende et vist antal. Der mangler synliggørelse både internt og ift. regionen. 
Næste skridt kunne være at opstille 2-3 forskellige scenarier. Opgaven ligger hos USMUN, 
som laver oplæg til drøftelse i plenum på næstkommende møde. 
BMMK. En afklaring om dansefyrtårn Nord afventer snarlig afklaring. 

 
5. Regnskab 2013 

Regnskabet, som indeholder en blank revisorpåtegning, skulle have været fremsendt med 
indkaldelsen til GF. Det glippede, men til gengæld gennemgik Henrik regnskabet. Vores 
omsætning har rundet den gode million og vi ender på et positivt resultat på knap 146 kkr. 
Balancen pr. 31/12-13 er 584 kkr. Kort diskussion om kørsel og hensigtsmæssigheden af at 
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lægge møder centralt – herunder opfordring til at bruge Skype. Regnskabet blev godkendt med 
akklamation. Kontingent – herunder fordelingen – fastholdes uændret.  
 

6. Valg og udpegning til FU og udvalg 
FU Palle og Christian genvalgt 
Revisorer Mads og John genvalgt 
MGK-koord. Christian og Morten er valgt hele den periode, der angives i den nye MGK-aftale 

(formodentlig 2017 år) 
DJM kontakt DJM har ikke indkaldt til møder. Til gengæld kan DMKL berette at der er musik-

skolelederrepræsentation i aftagerpanelerne. Udvalget blev nedlagt 
USMUN  Jan, Morten og Chr genopstiller. Carsten genopstiller ikke.  
 Jan. Finn, Morten og Chr valgt. 
KURK Formanden (Palle) er født medlem 
Talent  Forrige vært + aktuelle vært + næste vært + MGK-repræsentant.  
 Rækkefølgen er Aalborg 2015, Jammerbugt 2016, Thisted 2017.  
 Dvs. udvalget bliver Rikke, Elin, Kristian D og Per Gregersen. Den aktuelle vært 

(i.e. Elin) indkalder til møder. 
Drama Udvalget nedlægges 
Kursus Thomas, Thomas, Elin og Henrik H er blevet valgt på forrige møde 
Guitarfestival Finn, Mads og John blev (på baggrund af deres neglelængde) valgt til 

guitarfestivalkonceptudviklingsudvalget. 
 
7. Eventuelt 

 Søndag 6. april er der NUS/FUSION stævne i Aalborg med koncert i det nye Musikkens 
Hus. Det er en udfordring at skaffe billetter til forældre da koncerten er udsolgt. Der bliver 
arbejdet på at skaffe adgang til generalprøve eller udnytte evt. uudnyttede pladser 
Håb om at få etableret en årligt tilbagevendende dag i Musikkens Hus for Kulturskolerne 

 Aalborg har oprettet Talentcenter Nord – www.talentaalborg.dk – som også indeholder et 
TGK (teater). Undervisningen er gratis og der er adgang for alle i regionen til at søge ind  

 Mors, Hjørring og Mariagerfjord har retableret TeaterTALENTnord. Udover lokale aktiviteter 
er der fælles camps/masterclasses. TeaterTALENTnord er åben også for unge i andre 
kommuner 

 Frederikshavn laver sommerskole 2014 på Kappelborg. Også åben for alle. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden! 

http://www.talentaalborg.dk/

