
Referat fra samrådsmøde i Hjallerup Kulturhus 17. juni 2011

Til stede:
Morten Friis, Christian Larsen, Susanne Laub Elling, Carsten Bilde, John Fuglsang, Jan Jacobsen, Palle Vang 
Thomas Albæk Jacobsen

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Valg af revisor
Christian Larsen og John Fuglsang
Man besluttede at lade Anne Marie Nielsen og Henrik Hammer udarbejde et forslag til regnskabs- 
og bogføringspraksis inden næste generalforsamling.

4. Udarbejdelse af kommissorier til udvalgene
Godkendt med justeringer. Det færdige produkt sendes ud i forbindelse med næste møde.Til 
USMUN tilføjes formulering af praksis for udgiftsdeling.
Musikskolernes Dage ændredes til Kulturskole Dage. Forslag om at lægge det på Hjallerup Marked.
Forslag om at nedsætte udvalg om dans og billedkunst tages op på kommende generalforsamling.
Ros til koordinatorens oplæg i øvrigt.

5. Pr - hvornår, hvordan og hvem
Koordinatorens forslag til kommunikationsplan blev taget til efterretning.
Opmærksomheden rettes specielt på udvalgenes fremsendelse af materiale til koordinator/
hjemmeside. 
På interne sider skal opbygges en liste på regionale pressekontakter.  Øvrige tager man sig af lokalt.
Note til Lisbeth: Nogle medlemmer mangler internt log-on.

6. Fælles forankring af talentudvikling
Punktet afgjort i forbindelse med formulering af nedsat udvalg for området.
Forslag til placering af talenttræf 26.-27. november 2011 Frederikshavn(Skagen). (NB! Guitarfestival 
12.-20. november).

7. Mødeplacering
23.09.11  Aalborg - Nordkraft NB! Der bliver efterfølgende indkaldt til repræsentantskabsmøde ved 
MKG 
18.11.11  Jammerbugt- Pandrup 
20.01.12  Hjørring
16.03.12  Hjallerup
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8. Orientering om resultat af optagelsesprøverne på MGK Nord
Orientering drøftet og taget til efterretning. Ved optagelsesprøven får ansøgerne karakterer
efter 12 skalaen og optages, som udgangspunkt, i forhold til opnået resultat. 
Der opfordres til at man lokalt markerer de optagne elever i pressen og ved borgmesteren/relevant 
udvalgsformand/udvalg. JJ leverer brødtekst til at markere situationen for MGK Nord generelt.

9. Koordinatorstillingen
Der fortsættes frem til ultimo juli 2012. På kommende tages der stilling til den videre ansættelse.
Vi kan som supplement være opmærksom på muligheder for job med løntilskud.

10. Optag af elever fra nabokommuner
Debatteret. Fortsættes på næste møde.

11. Evt. 
- KIN har fået 3 afslag på ansøgninger til Regionens kulturpulje
- Forum for musikundervisning i Nordjylland: TJ fortæller at der er udarbejdet et kommissorium for 
arbejdet. Der tages fra dette forum initiativ til videncafé i november 2011.
- DMKL kulturskoleledergruppen har holdt møder om at få folketingets kulturudvalg i tale omkring 
udformningen af en kulturskolelov. Der arrangeres i den forbindelse en konference i Silkeborg 
21.09.11 med det formål at få et oplæg til en henvendelse til folketinget.
- Talentmidlerne er, så vidt vides, ikke længere på finansloven fra
2012. Fu opfordres til at rette henvendelse (enten direkte eller via DMKL) til formanden for
musikudvalget om fremadrettet at tænk talentmidler ind i det almindelige statstilskud – eller 
særlige faste tilskud til en talentudviklingsordning.
- Mariagerfjord Kulturskoles Pigekor er blevet udpeget som årets musikskoleensemble af DAMUSA.
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