
Referat fra generalforsamling og ordinært møde 
i Kulturskoler i Nordjylland (KiN)
Fredag den 11. marts 2011 kl. 9-12, Aalborg Kulturskole

Til stede: Tove Kobberå, Anders Vittrup, Thomas Mikkelsen, Carsten Baumann, Thomas Jakobsen, 
Palle Vang, Henrik Hammer, Steen Lindgaard, Morten Friis, Elin Lundbye, Finn Svitt, Christian 
Larsen, Susanne Laub Elling, Jan Jacobsen, Carsten Bilde

Kl. 9.00 Dagsorden Generalforsamling: 
1. Valg af dirigent og referent .

Henrik Hammer  og Carsten Bilde
2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt
3. Formandens beretning 

Godkendt 
4. Beretning fra udvalgene

• MGK - center Nord   
JJ efterlyser tilbagemeldinger på indstilling fra medlemmerne samt spillestederne til 
repræsentantskabet. Hermed menes en forankring til entreprenører der arrangerer 
koncerter.

• Nordjyllands Ungdomsbigband (Jan Jacobsen)  
Ingen tilføjelser siden forrige samrådsmøde. 

• Fælles pædagogisk dag (ad hoc udvalget)   
Enighed om at der for betales forholdsmæssigt ift. ansættelsesgrad i forbindelse 
med personale der er ansat flere steder. Hjørring står for udmøntningen. Deadline 
for tilmelding er 1.juni 2011.

• Drama/teater-samarbejdet (udvalget)   
Pt. skal der findes økonomi til at videreføre projektet. Der sendes ansøgning til RN 
samt CWO. Kladde til ansøgning og budget er udsendt til alle medlemmer. 
Forankringen til KiN er synliggjort i ansøgning og budget. 

• Talentklasse-weekend (udvalget)  
Tilslutning fra 80 % af målgruppen.  Efterlyser tilbagemeldinger vedrørende levering 
af grej fra øvrige skoler. Indhold af workshops meldes ud senere. Forslag om at 
engagere forældrekredsen i forhold til tilsynsopgaver/overnatning.

• USMUN (udvalget)  
a) ”Spil for livet” – statusorientering (Christian Larsen)
Glædeligt med et højt niveau. Der har været god erfaring med 



performanceworkshoppen forud for konkurrencerne. Opfordring til at sende flere 
yngre deltagere (gruppe a) næste gang. Juryen afgør ved finalen om der skal sendes 
deltagere videre til den overordnede konkurrence.
b) NUS
Rapport delt ud på mødet og rundsendt til alle. Indeholder langsigtet plan for 
stævner. 
c) KNUS
Se bilaget
d) Orkesterskolen
Der efterlyses flere elever til orkesterskolen. FS god idé og få besøg af skolens elever.

• Musikskolernes Dage.  
Der arbejdes videre på udvalgsplan med nye muligheder.

5. Regnskab 2010 
Det ikke reviderede regnskab var sendt ud forinden. HH fremlagde det reviderede regnskab.
Revisor påpeger at der er brug for en mere stringent bogførings og tilbagemeldingspraksis. 
Regnskabet indeholder udgifter fra både 2008,2009 og 2010. Regnskabet udviser således 
ikke et reelt billede på driften i 2010. Det tilstræbes at dette falder på plads med regnskab 
2011.
De respektive udvalg skal huske fremadrettet at fremlægge et specificeret underregnskab.
FU beslutter efterfølgende i hvilken form og hvornår på året dette skal ske.
Regnskabet taget til efterretning.

6. Budget 2011, herunder kontingent 2011 
Forslaget taget til efterretning. Der kommer indtægter på 25.000.- kr. som tilskud fra RN til 
talentweekenden.

7. VALG & UDPEGNING til FU & udvalg
a) FU - Henrik Hammer genvalgt
b) MGK – center Nord (valg af 2 repræsentanter til koordineringsudvalget) 

Christian Larsen og Morten Friis
c) Jysk Konservatorium Kontaktudvalg (valg af to repræsentanter) 

Jan Jacobsen, Steen Lindgaard
d) USMUN (valg af fire fra vores samråd)

Morten Friis, Christian Larsen, Jan Jacobsen, Carsten Bilde
e) Kunstnerordningen under det regionale kultursamarbejde. (Valg af 2-3 fra vores 

samråd til styregruppen) Palle Vang, Steen Lindgaard og Morten Friis.
f) Talentudviklingsudvalget (står bl.a. for fælles talentklassesamling)

Beslutning udsættes til senere.
g) Drama/teater-samarbejdet

Styregruppen fortsætter indtil andet er aftalt.
h) Kursusudvalg

Thomas Jakobsen, Elin Lundbye, Carsten Bilde, Thomas Mikkelsen.



i) Musikskolernes Dage – udvalg
Jørgen Lorentzen, Palle Vang, samt medlem fra Hjørring. 

8. Eventuelt
• Ros fra CL til hjemmesidens layout men ikke mindst funktionaliteterne.
• Der efterlyses større PR dækning af Samrådets aktiviteter. FU og koordinator er

opmærksomme på dette og i gang med handling.

Kl. 10.30 Dagsorden ordinært møde: 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde (21.01.2011 i Hjørring)

Referat godkendt.
2. Region Nordjyllands Kulturpulje (Lisbeth Joensen orienterer)

Der er endnu ikke kommet materiale til LJ. Det betyder at de enkelte ansøgninger
fra udvalg sendes direkte herfra. PV samler op på teateransøgning. Det forventes
at der sendes fra Big Band udvalget. 

3. Kunstnerordningen (udvalget)
De temaansvarlige og den politiske styregruppe har lavet en masterplan vedrørende 
implementeringen af den nye ordning. Ordningen sættes i gang i flere tempi. Det forventes 
at KiN kommer med i repræsentantskab og evt. styregruppe.
FS opfordrer til at indgå i/oprette børnekulturelle netværk i de enkelte kommuner.
Dette for at styrke samarbejdet omkring emnet i kommunen og positionere kulturskolerne 
i forhold til kommende implementering af kunstnerordningen.

4. Musikskolernes Dage (Jørgen Lorentzen/FU)
Det nedsatte udvalg arbejder videre idéen med Jespershus Blomsterpark.

5. Evt.
• SL. Projekt Dansende børn holder landskonference ”Klar, parat-dans” i Nordjyllands 

Mediecenter 9. juni 2011. Det forventes at der sendes invitationer ud ultimo marts. I 
samarbejde med DMKL, Børnekulturens netværk. Der opfordres til stor opbakning til 
arrangementet.

• Der komme ikke, i denne omgang, tilbud om kurser i uge 25 fra Jammerbugt 
Kulturskole.
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