
Referat fra KIN møde fredag 23. marts 2012

1. Kursusudvalgets forslag vedr. de fælles kursusdage 2.-4. januar 2013 
Der skal tages beslutninger om: 
a. Form og indhold – oplæg godkendt
b. Udvidet økonomisk ramme – accept af 1250 incl. catering
Desuden fremlægger udvalget tidsplanen for planlægningsfasen. – godkendt
Kursusudvalget udpeger medarbejderdeltagelse til udvælgelsesfasen

2. Kulturskolernes Dage i Karolinelund, Aalborg i foråret 2013 (forslag fra kursusudvalget) 
Parken er nu åben igen, men altså uden tivoli. Forslaget går på at søge DOF-midler til afholdelse af 
arrangementet under overskriften ”Mens vi venter på Musikkens Hus” (jvf. pkt. 3).
a. Er der interesse for arrangementet?  Der var tilslutning til idéen
b. Nedsættelse af et udvalg til ansøgning og planlægning (Lisbeth Joensen tænkes at udarbejde den 
konkrete ansøgning). Udvalg udpeges på eftermiddagens generalforsamling.

3. Fællesansøgninger 
På DOF´s infodag blev det gjort klart, at man vil foretrække at støtte ”store slag i bolledejen”.
Det betyder, at det vil være smart for os at satse på én større ting, frem for et ”idekatalog”, som vi 
har lavet de sidste par ansøgningsrunder.
Vi skal derfor finde fælles fodslag og vælge mellem flere ideer og udvalgsinitiativer.
Samtidigt kan det måske give mening at lave en fællesansøgning til Kunststyrelses musikudvalg, alt 
efter hvad der kommer på bordet om torsdagen?
Der satses på ansøgning om ”Mens vi venter på musikkens hus”

4. Evaluering af torsdagens workshop 
En vellykket dag med en god proces. Der kom mange konkrete forslag, hvis implementering kan 
drøftes fremadrettet. Forretningsudvalget forslår at man i første omgang tager fat på forslaget
om KIN – Forskning og udvikling incl. virtuel organisation.  

5. Opsamling og konkretisering (af eventuelle konklusioner og aftaler fra torsdagens arbejde)
FU tager hånd om at tilføre gruppen viden og information om ”de øvrige kunstarter” som 
kulturskolerne har - eller ønsker at tage på programmet. Det drejer sig om dans, billedkunst,
drama og forfatterskab/litteratur, film(visuelle medier).
Et oplæg fra en forfatter el. sociolog om i hvilken retning børns aktive fritidsliv og aktiviteter i alm. 
udvikler sig i de kommende år. 
Forslag om at -aktiviteterne sidst i juni 
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