
 

 

Referat af generalforsamling, fredag den 18. marts kl. 09.00 på Rold Stor 
 

Dagsorden og formandsberetning er vedhæftet mødeindkaldelsen 
Regnskab 2015, budget 2016 og beretninger fra udvalg sende direkte ud til kredsen før mødet 
 
KiN Generalforsamling 
Tid: Fredag den 18. marts 2016 
Sted: Rold Storkro 
 
1. Tilstede 
Carsten Baumann, Line Møller, Eva Østergaard, Thomas Jakobsen, Kasper Bonde, Signe Wang 
Carlsen, Erik Randrup, Kristian Dalgaard, Lars Frandsen, Henrik Hammer, Thomas Mikkelsen, Jan 
Jacobsen, Palle Vang, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamedula Skovsbo, Malene Wennerlin 
 
2. Valg af dirigent og referent 
Malene er valgt til referent. Henrik er valgt til dirigent.  
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
4. Formandens beretning (udsendes på skrift før mødet) 
Stor tak til Palle for formandsskabet.  
 
5. Beretning fra udvalgene (Hvert udvalg sender på forhånd et kort skriv) 
USMUN: Trin mod troppen – med indkvartering i Vittrup. Der optrædes til Opera i Rebild. 
Orkesterskolen – der er 7 elever, en ny fagotelev er kommet til. Hvis ikke projektet får videre 
tilskud af Kulturkanten, skal der ses på Debbies procentvise løn i forhold til NUS. 
 
6. Regnskab 2015, herunder budget 2016 med kontingentfastsættelse 
Overførsel af regnskabstal fra Mariagerfjord til Hjørring er ikke lykkedes, derfor har det været et 
problem at lave regnskabet, men status er, at det ser fornuftigt ud med økonomien. Punktet 
udgår, men regnskab og budget skal på som punkt på næste KiN møde i juni måned. OBS! På 
næste møde skal denne del af mødet være en ekstraordinær generalforsamling, da det  kun er på 
GF, at punktet kan vedtages.  
 
7. Valg og udpegning til FU og udvalg 
FU Christian og Palle er på valg. Palle ønsker ikke genopstilling. (Malene er på valg i 2017). 
Udvalget konstituerer sig selv snarest muligt efter GF. 
Thomas Jakobsen er valgt.  
 



Revisorer (senest Mads og John)  
Mads Mølgaard og John foreslås valgt igen 
 
(MGK-koordineringsudvalg) Christian og Morten er valgt hele den periode, der angives i den nye 
MGK-aftale (formodentlig valg i 2017)  
 
USMUN (Senest, Jan. Finn, Morten og Christian) – alle modtager genvalg. Opfordring til, at 
konservatoriet udpeger en relevant repræsentant. Line og Jan er valgt. Udvalget har mandatet til 
at udpege eksterne medlemmer.  
 
(KURK – BMMK’s repræsentantskab). Formanden for KiN er født medlem. 
 
Talent Forrige vært + aktuelle vært + næste vært + MGK-repræsentant. OBS – ændret 
rækkefølge:  Mors 2017 og Thisted 2018 + vært i 2019 
 
Vært 2019 - Brønderslev er forslået. 
 
Den aktuelle vært indkalder til møder. 
 
Udvalget er Jammerbugt, Mors og Thisted + evt. Brønderslev 
 
Mors melder ud, at de har brug for hjælp og assistance i 2017. 
 
Kristian: Opfordring til at skolerne peger på manpower fra egen skole til Mors. 
 
Morten: Måske skal der ekstra ressourcer til stævner eller måske skal der ses på den eksisterende 
form. 
 
Rikke: Rebild har oplevet det som et fælles projekt, og ikke følelsen af at stå alene med det. 
 
Palle: Konservatoriet er kommet mere på banen og tilføjer ressourcer i form af lærerkræfter.  
 
Henrik: Opfordring til udvalget om at kigge på økonomien til næste møde.  
 
Jan: AK kommer med en MGK repræsentant – Ole Bech 
 
Kursusudvalget (Senest Thomas A, Thomas M, Elin og Henrik – Elin er stoppet, Thomas M ønsker 
at stoppe. Line og Kristian er begge villige til at indtræde) 
 
Line og Kristian indtræder i udvalget.  
Udvalget er: Henrik Hammer, Thomas A, Mads Bak, Kristian Dalsgaard og Line Møller  
 
Guitarfestival (Senest Finn, Mads M og evt. relevant lærer) 
 
Der er forslag om, at  Finn og Mads forsætter i udvalget og at de selv finder en relevant lærer. 



 
Kristian: Udvalg vedr. MMG udvikling i regionen med henblik på forskning + et udvalgt med fokus 
på den rytmiske musik. Deltagere: Palle, Signe, Kasper og Kristian. Kristian tager initiativ til at 
indkalde udvalget. 
 
MMG udvalget er forankret i Rebild, Vesthimmerland og Aalborg  - Kristian, Morten og Eva. 
 
8. Eventuelt 
 


