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KiN Generalforsamling  
Tid: Fredag den 16. marts 2013  
Sted: TranumStrand Kursus- og Feriecenter 
 
 
Til stede: Carsten Baumann, Thomas Boe Mikkelsen, Anders Vittrup, Carsten Bilde, Erik Randrup, 
Palle Vang, Henrik Hammer, Lisbeth Baggesen, Finn Svit, Mads Bak, John Fuglsang, 
Tove Kobberå, Elin Lundbye, Morten Lønborg Friis, Kristian Dalgaard, Jens Nielsen, Jan Jacobsen 
Christian Larsen (referent) 
 
 

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

Beretningen var fremsendt på forhånd. Bemærkninger: 
Der har været anerkendelsesværdig stor aktivitet i det forløbne år 
Det fungerer fint med mødestruktur (ordinære + temamøder) 
Beretningen godkendt akklamtion 

 
4. Beretning fra udvalgene 

MGK-center Nord. I gang med at forhandle en fireårig aftale med Kunststyrelsen. Der er 
optagelsesprøve næste uge med 8 klassiske ansøgere og 46 rytmiske ansøgere til 4+8 
pladser. PÅ MGK Nord er der i alt 40 studerende 
Kursusudvalget. Fælles kursusdage er en succes og bliver afholdt igen 2. og 3. januar 2014. 
Udvalget indkalder kursusønsker snarest. Ønske om at udvalget melder tilbage til forslag, som 
ikke bliver valgt 
Talentudviklingsudvalget. Der er afholdt Talent Camp 2.-3. marts. Rigtig mange positive 
tilbagemeldinger. Ca. 100 deltagere. Efter fradrag af de 100 kkr. fra Obel, har udgiften pr. elev 
været ca. 650 kr. Stor ros til forsamlingen for planlægning og afvikling. Der var store 
niveauforskelle på eleverne, hvilket var specielt problematisk på det klassiske område.  
USMUN. Der har været afholdt tre ordinære stævner, en tur til Holland samt NUS på Toppen. 
Derudover et besøg på Orkesterefterskolen i Holstebro. En stor del af udgifterne er dækket af 
tilskud, og økonomien ser rigtig fin ud. At der kan overføres uforbrugte midler næste år, skyldes 
bl.a. at Morten dirigerer uden honorar. Der planlægges NUS på toppen igen i år i sidste uge af 
skolernes sommerferie. Indkvartering i Jetsmark Hallen og afsluttende koncert ifm. Opera i 
Rebild. Forsøges suppleret med dirigentkursus 
Orkesterskolen. Fødekæden fungerer fint, men opfordring til at sende flere elever. Erfaringen 
viser at det er en succes for de, der deltager. 
Referater fra USMUN ligger på KiN’s hjemmeside. Udvalget vil måske vælge at rundsende 
referater, når det findes relevant. 
Kulturskolernes Dag udvalget. Der har ikke været af holdt i 2013, men planlægningen af årets 
er til gengæld i fuld gang. HUSK at overholde deadlines for tilbagemeldinger (fx er der en 
deadline på tirsdag den 19/3). Opfordring til at naboscener koordinerer indbyrdes.  

 
5. Regnskab 2012 

Henrik gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmål/kommentarer.  
Vi ender på et positivt resultat på 256.485 kr. og regnskabet blev godkendt. 
Kontingent fastholdes uændret. 
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6. Valg og udpegning til FU og udvalg 
FU Henrik genvalgt 
Revisorer Mads og John genvalgt 
MGK-koord. Christian og Morten genvalgt for hele den periode, der angives i den nye MGK-

aftale (formodentlig 4 år) 
DJM kontakt Der har ikke været indkaldt til møder. Jan og Steen genvalgt 
USMUN Jan, Carsten, Morten og Chr genvalgt 
KURK Formanden (Palle) er født medlem 
Talent  Mads, Jan, Elin og Morten valgt. Morten har ikke dermed forpligtet sig som 

kommende vært. Talent Camp tages op på næste møde, hvor værtskab, form 
mv. afklares 

Drama Udvalget nedlægges 
Kursus Thomas, Elin, Carsten og Thomas. Er blevet genvalgt på forrige møde 
Kult.sk. dag Nyt udvalg vælges efter afvikling og evaluering af året dag 

 
7. Eventuelt 

• Jammerbugt har søgt og fået penge af Obel til udvikling af messingmiljøet i regionen. 
Projektet kører over tre år. ASO er inddraget, DJM og DAO søges også inddraget – også 
mhp. udvidelse af økonomien. Nik bordet rundt til at støtte op om lærermedvirken 

• MMG kursus nr. 2 afholdes sidste uge i juni med selveste Michiko som lærer 
• MGK arrangement i samarbejde med ASO i april. Henvender sig til hele talentmiljøet 
• Forslag om løntilskudsjob til praktiske opgaver omkring Talent Camp 

 
  


