
Referat   
Kin møde  Hobro 25 januar 2013 KL. 9.30-15.00 
 
 
1 Til Stede 
Palle Vang, Finn Svitt , Steen Lindegaard, Malene B.W., Elin Lundby, Susanne Laub, Erik 
Randrup, Lisbeth Baggesen, Thomas Mikkelsen ( går kl. 11.30), Jørn Lorentsen , Henrik Hammer, 
Morten Friis (kl. 11) 

Afbud 
Carsten Bilde, Jens H-J, Per Gregersen,Kristian Dalgård, Tove Kobberø, Carsten Baumann, Tove 
Therp, Jens Nielsen, Hanne Skou, Anders Vittrup, John Fuglsang, Jan Jacobsen, Mads Bak 
Christian Larsen. 
Referent Lisbeth Baggesen 

2 Godkendelse af dagsorden 
godkendt 

3 Godkendelse af referat af møde 23.nov 2012 (Hjallerup)’ 
Godkendt 

4 Evaluering af fælles kursusdage primo jan.2013 
Sammendrag af den skriftlige evaluering : 
 128 svar. 
Pæd dag     85% god dag… gerne mere tid til at forfølge emnet(Peter Vust) Musikken for lang. 

Men relevant med MGK. Gerne mere debat. 
Kurser:        generelt tilfredshed ( Søren Møller+Bo Stief dog med dårlig score) 

Lærerene har i nogle tilfælde manglet materiale, noder olig. 
Man vil gerne have tydeliggjort formålet med kurset i kursuskataloget (egen 
udvikling?   Pæd.udvikling? Netværk ?) 

Komunikaltion    tilfredhed 
Gentagelse ?    90 % vil gerne have fortsættelse af kursusdage næste år. 
 
Bordet rundt: 
Vesthimmerland- gode tilbagemeldinger formålsbeskrivelse vigtig. Placeringen tidsmæssigt i 
januars start var god.  
Mariagerfjord- Fantastisk at kursusmodellen lykkedes, Lærerne er med. MGK skal ”ind i 
programmet” på pæd dag.(ikke ligge sidst, hvor folk går) Presse kunne optimeres, måske med 
pressemeddelelse der kunne bringes lokalt. Vinkel kan være en ”ping” på pæd dag 
Ålborg – Der var kommunikationsproblemer, ikke optagede havde ikke fået besked, alle havde ikke 
fået besked om optagelse, måske problem omkring  ”tilbudte pladser”. 
Lisbeth J. kommer tilbage til august og kursusadm. må optimeres i samarbejde med hende. 
Mors- Muligvis vil lærerne vil være glade for placering august 
Thisted – Lærerne vil gerne snakke mere sammen pæd dag. Stor tilfredshed med Alvad. 
Hjørring- Fornemmer stor tilfredshed.  
Brønderslev- Stor tilfredshed, en enkelt utilfredshed med at være røget ud i 3 prioritet 
Inddrag Rikke Mandula i søgning af instruktør emner. 
Kassereren (HH): kontraktsiden skal strammes op ( Klar besked om hvordan, til hvem, hvilke 
oplysninger skal med) Der skal fremsendes elektronisk faktura  for udbetaling af honorar. 
 
 
 
 



 

5 Beslutning af fælles kursusdage 13/14 og placering i kalender 
Kursusudvalg foreslår genagelse. KiN vedtager fortsættelse. Foreslår igen start januar (torsdag 
fredag) 
Kursusudvalget har 3 modeller.! 
1 Internat  (1 døgn)  færre kurser, større fora 
2 Udelukkende fagkurser 2 dage 
3 1 dag med kurser 1 dag med pæd dag 

 
Steen:logistik vedr internat bliver svær…taler for 3. model, pengene bedst brugt på fagligt 
indhold. Prøv Jysk Musikkonservatorium igen: de bør være med. 
Susanne:  model 3 bedst.    Svært at motivere personalet for internat 
Erik  Fagligt  indhold vigtig : model 3 ! 
Thomas : Model 3 ! 
Finn :  Internat stor succes for Mariagerfjord, måske sværere med så mange deltagere? 
Konklusion- vi anbefaler model 3. Kursusudvalget har bolden og kan lægge rammerne 
indenfor en økonomi, der svarer til noget nær dette års niveau. 
(Regnes fortsat ud på årsværk) 

6 Udpegning af medlemmer i kursusudvalg næste år 
(Carsten Bille, Elin L, Thomas M. og Thomas J.) 
Genvalg  .  Stor applaus   for flot indsats 
Udvalget suppleres  med Kasserer (HH) i spørgsmål omkring kontrakter og honorarer 

7. Spil for livet orientering 
Kun 2 tilmeldinger. Deadline 28/1 
Palle informerede om, at konceptet måske ændres og nu  tilnærmeres  ”x-factor” – casting – 
Christian Larsen samler op. 
 

8. KiN og ”Forum for musikundervisning i Nordjylland (FMIN)(TJ) udsat 
punkt, debat 
Udsættes til et efterfølgende møde, da Thomas ikke er til stede. 
 

9. Forum-Hvad nu Aalborg 
Palle orienterede: forum nedsat i frustration  over at konservatoriet lukker ned for klassisk.  
Udmærket som Netværks/lytte forum 
Palle og Morten er med. Konservatoriets klassiske instrumentarium forbliver i Aalborg (Musikkens 
Hus) Bibliotek forbliver som udgangspunkt (musikkens hus)måske arkiveret som separat samling. 
Opfordring herfra: de forskellige biblioteks-dele skal samles. 
Steen. Brug af instrumenter skal organiseres, så det er økonomisk muligt bruge dem (dyr  leje af 
sale) 
Palle: Sangskolen i Herning (Heidi) var med på møde, inspirerende, kunne være et emne til 
temamøde hos os. Det er ikke tanken at vi skal lave sangakademi, men vi kan lytte på /lære af 
metoden. Temadag medio marts ? 
Jørn informerede om korsamarbejde i Thy. Det ville være interessant også at få en vidensdeling 
herfra.  

 
10. Ny procedure for udbetaling af honorarer i forb. med NUS/ KNUS / 
Talent Stævner (HH) (orientering) 
Henrik H. – Skal der udbetales honorar, skal der indsendes elektronisk faktura til kassereren. 
Henrik laver ”how to do” der sende/ sættes på dokumentlager. 



 

11. Moms-problematik vedr. fonds og sponsormidler 
 drøftedes 

12. Emner for det kommende internat (FU) 
1.Helhedsskolen ( opfølgning på temadag og møde med kulturminister i uge 10) 
2. Statistik og talknuseri   Steen fremfører  case ( aktuelt Vesthimmmerland ). Morten samarbejder, 
sætter en anden vinkel på punktet. 
3  Fælles vinkel på kulturkanten / Nye fagområder i kulturskolen 
Baggrund : fokus på talentudvikling og nye fagområder i kulturaftalen.( 3,2 mill. I 4 år) 
( Signe fritid kultur , Hjørring) 
Samle op på det, der er i støbeskeen. Forfatterskole ?  Film 
4.Opsamling på samarbejdssession i DMKL,s landsmøde 
5 Generalforsamling 
Formuleringer/indhold videreudvikles af FU 

13. EVT 
Mads Bak beder om at 4 musikskoler stiller musikanlæg til rådighed på talentweek-enden. (Kan 
evt. sendes med de deltagende unge). 
Mads henvender sig senere. 

 

 
KL 13 frokost 
 
Kl. 12-15 Musik-og Kulturskolernes rolle i Helheds-/heldagsskolen   
 ( Temamøde) 


