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Mødereferat  
Tid: Fredag den 21. juni 2013 
Sted: Rebild Kulturskole, Kulturstationen, Skørping  
 
 
Kl. 9-12 - Kaffe og ordinært møde  
 
0. Kaffe og brø’ ☺ og Morten bød velkommen til den lune Kulturstation. 
 
1. Tilstede og afbud  

Steen Lindgaard, Malene Bonderup Wennerlin, Rikke Kamedula, Susanne Laub, John 
Fuglsang, Finn Svit, Thomas Mikkelsen, Lisbeth Baggesen, Jens Nielsen, Palle Vang, Henrik 
Hammer, Morten Lønborg Friis, Christian Larsen 
Afbud: Carsten Bilde, Carsten Baumann, Tove Kobberå, Kristian Dalgaard, Elin Lundbye, Jan 
Jacobsen, Anders Vittrup, Thomas Albæk Jakobsen, Jørgen Lorentzen, Erik Randrup, Mads 
Bak, Lisbeth Joensen (barsel). 
Referent: Christian Larsen  

 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (14. marts 2013 i Tranum)  

Ingen indsigelser efter sidste udsendelse, så godkendt ☺ 
 
4. Evaluering af Kulturskolernes Dag den 5. maj 201 3 – fremtidige planer? 

PK: Formen og organiseringen var ny – mere flad struktur. Nye logistiske udfordringer. 
Statements bordet rundt: 
• Mange fine ensembler, men ret publikumstomt 
• Fungerede som 10 små forårskoncerter 
• Stor forskel på hvor velegnede og publikumssøgte, de forskellige scener var 
• Står elevernes udbytte mål med den store indsats? 
• Karolinelund er en god ramme 
• Kræver meget mere markedsføring for at tiltrække publikum 
• Anbefaler at udarbejde en hvidbog 
• Medvirkende elever og lærere havde en super god oplevelse 
• Karolinelund som ramme (uden pølsemænd, fadøl og hoppeborge) er ikke tilstrækkelig. 

Der manglede skraldespande og ikke alle toiletter var lukket op. Der manglede 
stoleopstillinger og der var ikke fejet, slået græs osv. 

• Tingene var for adskilt, men afviklingen fungerede ellers og det var rigtig hyggeligt, men der 
manglede publikum. Andre steder var det for tæt på hinanden 

• Indblik i de andres praksis og den afledte synergi er væsentlige effekter 
• Finde anden lokalitet / samarbejdspartner? 
• For hvis skyld gør vi det…? (Elever, forældre, lærerne, os selv, skolernes image, 

pressen….) 
• Den naturlige målgruppe for elevernes optræden er forældre/familie. Og vi kan ikke 

forvente at kunne tiltrække andre 
• Afvikle ifm. fx City by Night, hvor der i forvejen er et publikum, kunne være en mulighed 
• Zoo kunne være en anden mulighed, MEN husk tapiren, der døde i Søndermarken 
• Musikkens Hus kunne også være en mulighed – når det er færdigt 
• Kommunikationen kunne godt være mere fokuseret/selektiv 
• Overvej at rykke datoen til en ikke-konfirmations-dag. 
• Overvej en ’slankere’ festival med samarbejde mellem de forskellige om råder på tværs af 

skolerne. Kunne gå på omgang mellem skolerne – skaber større lokal impact og større 
mulighed for samarbejde 
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• John vil IKKE have sin mor med i Tivoli 
• Den sociale kapital, der opspares som følge af at lærere og elever tager på tour, er meget 

værdifuld 
• Det er også super værdifuldt at vi evner at lave sådan noget sammen. Der er politisk 

bevågenhed på at vi kan arbejde sammen og på tværs 
• Konceptet var afhængig af at alle tog et ansvar, og det lykkedes ☺ 
• Lav et brutto-budget for aktiviteten – dvs indregnet alle ressourcer til planlægning, 

tilrettelæggelse, logistik, afvikling. Hvad koster det ift den opnåede synlighed 
• Synligheden er nødvendig lokalt – det er her eleverne til den enkelte skole skal skaffes 
• Forslag: Vi læner os op ad indvielsen af Musikkens Hus – bygger evt. nogle scener op på 

havnen. I den sammenhæng skal vi præsentere det bedste, vi har – bla. for at kvittere 
overfor Obel og Musik Idé 

• Der bør tages kontakt til Musikkens Hus og evt. DOF allerede nu, så vi ikke bliver glemt ifm. 
indvielsen [FU?] 

• Mulighed for at man lokalt laver noget (evt. under samme navn og på en fælles dato) 
• Derudover skal vi have afklaret formål osv 
Konklusion (PK): Vi afholder ikke en fælles kulturskolernes dag i 2014.  
Nyt udvalg vælges efter sommerferien. 
 

5. Høring til efteråret om folkeskolereformens bety dning og muligheder – planer og idéer 
Vi holder fast i høringen 23. september og ca. 4 oplæg à max 15 min. 
Se i øvrigt konceptbeskrivelse i indkaldelsen. 
Marianne Jelved har sagt ja til at komme 
Klaus Hjortdal (formand for skolelederne) har sagt ja til at komme 
CL vil fortælle om gode eksempler på samarbejde. Evt. Finn Svit i stedet 
I den endelige forligstekst omkring FS-reformen, er aktivitetsbåndet omdøbt til understøttende 
undervisning. Derudover er der lagt op til et forpligtende samarbejde mellem folke- og 
kulturskolerne, hvor det konkrete indhold skal aftales med den lokale skoleledelse.  
Det er vigtigt at høringen afføder en dialog med folkeskolerne. 
Idéer til andre oplægsholdere/paneldeltagere:  
Politiker: Pernille Vigsø Bagge (FT, kommende Vesthimm.), Lene Hansen (Br.slev) 
Kulturchef: Lis Rom? 
Skolechef: Karsten Poulsen (Hjørring) 
Forslag: Rammesæt diskussionen om det elitære kontra det brede som et kulturskoleelement i 
folkeskolen. Invitér evt. Martin Gade, Holstebro 
 

6. Status på ansøgniner, KulturKANTEN – både fælles  KiN og individuelle 
De fleste ansøgninger er gået videre efter prækvalifikation. 
 

7. Eventuel overtagelse af de pædagogiske dele af A alborg Internationale Guitarfestival 
Forslag om at lægge den pædagogiske del over i KiN-regi. Koncertdelen skulle i givet fald blive 
i foreningens regi. Der er behov for at få lagt en del af de helt lavpraktiske opgaver over på en 
teknisk/administrativ medhjælp. Derimod bør den overordnede planlægning og netværksdelen 
forblive hos en leder i KiN-regi – evt. støttet af et nyt udvalg eller talentudvalget. 
Første step er at få festivalen forankret og organiseret i KiN. Herunder at få fastlagt den økono-
miske model. Der er lavet en ansøgning om tilskud fra KulturKANten og der er forhandlinger i 
gang med Aalborg Kommune om forhøjelse af det direkte tilskud (hidtil kr. 70.000/år). 
DJM har ikke vist interesse for at gå mere aktivt ind. Bør holdes op på deres forpligtelse til at 
indgå i et konstruktivt samarbejde. Kulturskolerne er heller ikke gode nok til at bakke op og 
udnytte festivalens potentiale (elevtilmeldinger). 
Det er helt centralt for guitarmiljøet i Nordjylland at festivalen fastholdes, så vi bakker op om at 
der arbejdes videre med modellen. Finn er første person i udvalget. 
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8. Kultur på Mors – er nogen af os med? Med hvad? 
Flere fra KiN-kredsen deltager. 
Kulturmødet har efterlyst kunstneriske indslag. Problem at det falder sammen med vores 
sæsonstart. Opfordring til at sende de mere ’selvkørende’ ensembler. 
 

9. Næste TalentCamp (fastsat til 8-9. marts 2014) 
Bliver på Støvring Gymnasium. Samme økonomi som i Hjørring. 
Faglærere og koordinatorer forsøges inddraget i højere grad. Evt. med opgaver i løbet af 
weekenden. Husk at skrive det ind i aftalen med koordinatorerne. 
 

10. DMKL – almindelig opsamling (orienteringspunkt)  
Der er nedsat et udvalg vedr. folkeskolereform på tværs af interesseorganisationerne.  
Mange gode DMKL-aftryk på aftaleteksten – fx at det forpligtende samarbejde er blevet gjort 
gensidigt ☺ 
 

11. DMKL’s kulturskoleudvalg 
SL, FS og Tove Kobberå sidder med i udvalget. 
SL sender skrivelse rundt snarest – herunder bud på definition af begrebet ’kulturskole’ samt 
spørgeskema om ressourceforbrug mv. 
Opfordrer til at prioritere besvarelsen af dette. 
 

12. Valg af KiN-medlem til Forum for Musikundervisn ing i Nordjylland 
Der er tale om et frivilligt netværk af nordjyske aktører inden for musikundervisning mv. Der er 
mange gode intentioner, men planlagte initiativer er blevet aflyst.  
Thomas Albæk ønsker at udtræde af forummet, men sidder ikke på vegne af KiN. 
Alle kan i princippet være med. MFL gør endvidere opmærksom på at der findes andre 
tilsvarende fora/netværk. 
 

13. Kurser 2014 – statusorientering 
I starten af oktober går onlinetilmelding i luften. Lisbeth J er jo tilbage i september ;-) 
Indhold af fælles pædagogisk dag er endnu ikke fastlagt. 
 

14. Eventuelt 
• Erfaringer med venneforeninger fx mhp opkrævning af entré til elevkoncerter…? 

Mange ensembler har en støtteforening med egen økonomi, fx Pigekoret i Mariagerfjord. 
Marimba Orkester i Rebild ønsker at kunne spille ind til rejse – her har der været fokus på 
en klar adskillelse af økonomierne. 
Mariagerfjord Kulturskole har haft venneforening, men den løb ud i sandet pga manglende 
opbakning 

• NUS på Toppen i starten af august i Pandrup og med koncert ifm. Rebild Koncert. Det ser 
pænt ud med tilmeldinger (pt. ca. 45 i alt), så den gennemføres. Opfordring til at invitationer 
OGSÅ tilgår skolerne og ikke kun eleverne, så vi kan ’prikke’ nye potentielle deltagere 

• Der er plads til en del flere elever til Nordjyllands Orkesterskole 
• Vesthimmerland kører nu framelding i stedet for tilmelding. Krav om udmeldelse inden 1. 

juni. Har varslet den ændrede praksi tre gange, og nys udsendte optagebreve viser at kun 
5 elever havde ’glemt’ at melde sig ud. Så hele kommunikationen omkring det nye tiltag ser 
ud til at være lykkedes. Fagfordelingen er blevet betydelig lettere fordi alt ikke brydes ned. 
Det ser også ud til at en nedadgående elevkurve er knækket (kan dog også hænge 
sammen med en reduktion i priserne el. andre faktorer). Administrativt opereres der med 
fire semestre (9 x 4 uger) med flydende ud-/tilmelding. Deadline 5 uger.  
Thisted har indført tilsvarende praksis ifm sæsonovergang. 

 
 
Kl. 12-13 - Frokost  
Dejlig kold buffet :-) 
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Kl. 13-15 - Temamøde  
 
1. Perspektiver på KiN-samarbejdet  

– Pointer fra Palles indsamling af empiri omkring K iNs resurseforbrug i bred forstand 
Som led i sin lederuddannelse har PK lavet opgave, der beskriver KiN . herunder 
organisationsplan, interessentmodel og et vældig nyskabende ’brutto’regnskab.  
Det tager udgangspunkt i det afsluttede KiN-regnskab for 2012 regnskab, og dertil er KiN-
skolernes bidrag udover regnskabet værdisat (timer og andre ressourcer). [Se vedlagte bilag] 
KiN-omsætningen er i sig selv ca. 670 kkr. Hvoraf 75 % kommer fra donorer. Set ud fra den 
betragtning, generer hver donorkrone aktiviteter for 1,33 kr.  
Værdien af skolernes bidrag i sig selv derudover er ca. 870 kkr, som skal tillægges værdi af 
goodwill mv.(intangibles) – i alt 1,4 mio.kr. Og set med de briller på, betyder det at hver 
donorkrone i virkeligheden potentielt generer aktiviteter for ca. 4 kr. 
• Ovenstående er en væsentlig pointe, når vi skal ’sælge’ kulturskolerne 
• Der er i virkeligheden ikke noget ’fluffy’ over betragtningen, PK’s opgørelse følger i fodspo-

ret af IAS138, som det private erhvervsliv har implementeret gennem de sidste 10-20 år 
• Værdien er ikke umiddelbar kapitaliserbar, men skal ses som en fortrængt udgift i driften 

(tingene bliver nemmere når vi har opbygget relationer og netværk) 
• Der var i forsamlingen flere eksempler på projekter, hvor tallene kan sandsynliggøres 
Herefter fremlagde PK flotte plancher med organisationsdiagram og analyse af interessenter 
på mange planer (lokalt, kommunalt, regionalt, på landsplan, de forskellige politiske niveauer, 
(fag)foreninger, presse osv.) inkl. En indplaceirng i et stakeholder-diagram (inspireret af nogle 
af idrættens modeller). [Alt smanne vedlagt i bilag] 
Konklusionen er at vi når rigtig langt og rigtig bredt ud. 
I øvrigt opfordrede PK os alle til at gå hjem og reflektere og prøve at lave interessentanalyser 
og stakeholderdiagrammer for vore egne skoler…. 
 
 

2. Dialogmøde med projektleder Maja Joss-Børch fra Musik & Ungdom  
– Meningsfulde samarbejdsområder? 
(Heri deltog Henrik H, Morten, Lisbeth B, Maja, Finn, Palle, Rikke, Malene, Steen og Chr) 
 
FU har modtaget et spændende forslag (fra Finn og Morten) om at lave et ungdomssymfoni-
orkester-stævne i Musikkens Hus i foråret 2014.  
Vi har erfaret, at Musik & Ungdom går i de selvsamme tanker og vist allerede har søg DOF om 
tilskud. Deres koncept hedder deltagere fra tre nordiske lande, ca. 10 orkestre. M&U afholder i 
forvejen en årlig orkesterfestival i DR’s koncerthus med deltagelse af 8-10 nationale orkestre.  
Maja Joss-Børch, som sidder som planlægger for M&U, var indbudt til en snak:  
• M&U ønsker i det hele taget en større synlighed i Nordjylland.  
• M&U har ændret karakter i retning af selv at stå for projekter.  
• Medlemskab koster 1500 kr. årligt pr. musikskole. Kun 2-3 af de nordjyske skoler er pt. 

medlem 
Idéer/muligheder/points fra den frugtbare diskussion: 
• NUS kunne supplere orkesterstævnet feb. 2014 med en tur til Kbh.  
• Nordjylland ligger i øvrigt centralt ift. Norge og Sverige. 
• M&U er interesseret i at lave en eller anden form for festival i Nordjylland. Der er dog 

besvær og økonomi forbundet med at køre (alle) de københavnske orkestre herop. 
Festivalen kunne evt. omfatte flere typer af orkestre end lige symfoniorkestre. 

• Det er vigtigt at der er en interaktion mellem orkestrene. 
• Miljøet er vigtig ift. at få deltagerne til at blive og høre på de andre. 
• DOF, Augustinus og Nordea er potentielle fonde 
• Dokumentation / video bør være et vigtigt element 
• Mht. tidsperspektiv, kunne august 15 være en mulighed. 


