
Kulturskoler i Nordjylland
19.11.2010 kl. 9-13 – Referat fra ordinært møde på Jammerbugt Musikskole

1. Tilstede: 
Palle Vang, Jan Jacobsen, Elin Lundbye, Henrik Hammer, Christian Larsen, John Fuglsang, Steen 
Lindgaard, Anders Vittrup, Morten Friis, Carsten Bilde, Lisbeth Joensen, Thomas Mikkelsen
Afbud: Finn Svitt, Thomas Albæk Jakobsen, Jørgens Lorenzen, Jens Hostrup. 

2. Godkendelse af dagordenen – Godkendt

3. Godkendelse af referatet fra sidste møde – Godkendt

4. FU orienterer: 
- Koordinatorrollen og situation
Ansættelse er aftalt for resten af forsøgsperioden. Forsøget evalueres ved generalforsamling 2011. 
Lisbeth orienterede om sine erfaringer med koordinatorarbejdet. Der er kommet god struktur på 
arbejdet, som opleves at have et misforhold mellem afsat tid og opgaver. Lisbeth
ville gerne have mulighed for mere fokus på netværksdelen og opsøgende arbejde.
- Næste samrådsmøde er 21/1-11! I Hjørring.
- Hjemmeside og nyt logo
Lisbeth gav eksempler på muligheder i den nye hjemmeside: www.kulturskolerinordjylland.dk
Er offentlig. Lisbeth linker den videre til DMKL´ s hjemmeside. Der blev talt om at oprette DropBox
udveksling af materialer i forbindelse med siden.

5. Musikskolernes dag(e) (FU)
- Evaluering af 2010
Steen: Ualmindeligt vellykket arrangement fra vores side. Der manglede dog publikum i parken.
Elin: Det fylder lokaliteten og er synligt.  John: Ideelt sted at holde arrangementet. Svært at finde
et bedre alternativ. Morten. Udstillingsvindue og gensidig inspiration samt en familie begivenhed.
Steen foreslog at tage et navn udefra med i arrangementet. Det var de delte meninger om.
- Fremtiden?:
Fårup Sommerland anses for at være så stort af vores arrangement drukner. Man drøftede idéen
om at samle arrangementet på havnen/parkfronten omkring Musikhuset og Nordkraft.
Det foreslås at arbejde efter to planer:
A: Det kan alligevel lade sig gøre at fortsætte i Karolinelund.
B: Afsøge alternativer evt. som vandrende arrangement.
Vi afventer udviklingen – som udgangspunkt er arrangementet droppet i 2011, men tager den 
endelige beslutning ved mødet i januar måned i forhold til om der på det tidspunkt har åbnet
sig en mulighed. Der nedsættes et arbejdsudvalg..
Til den fremadrettede dagsorden medtages arrangementet i 2012 og 2013.

6. Talentkonkurrence (Palle/FU & Christian)
- Status
Drøftet i USMUN. Christian har taget forslag med til mødet, der løfter arrangementet over i en
bredere forankring i samrådet. Arrangementet løber af stabelen med en forudgående workshop
i februar 2011 og konkurrencedelen i marts. Der er tilmelding 17. januar. Christian sender 
materialet ud til alle efter dette møde. Lisbeth går ind over planlægningen, tilmelding og PR m.v.
USMUN er fremadrettet arbejdsudvalg for arrangementet. USMUN opfordres til fremadrettet- 
hurtigst muligt at træffe aftaler med lokale og centrale afviklingssteder.

http://www.kulturskolerinordjylland.dk/


Steen foreslår at inddrage ensembler i projektet. Christian bemærker at det ikke er foreneligt med
det landsdækkende projekt omkring solisterne. Ensemblerne kunne måske deltage i vores 
arrangement velvidende at de ikke kan gå videre til den landsdækkende konkurrence.

7. Fælles kursusaktiviteter (Susanne & Thomas)
Forslag fra arbejdsgruppen blev fremlagt. Udvalget arbejder videre med at tilrettelægge dagen med
et gennemgående tema med det antal inspiratorer der findes nødvendigt. Samrådet gav forskellige
inputs til udvalget. Ved mødet i januar afklares hvem der overtager og gennemfører 
arrangementet. Der arbejdes ud fra et samlet budget på 80.000.- kr.

8. Talentskoletræf 
Rekonstruktion af udvalg: Finn Svitt, Thomas Albæk, Elin Lundbye eller Jan Jacobsen, Rikke 
Kamedula. Forslag til projekt tiltrådt. Mariagerfjord er tovholder.

9. Drama/Teater-samarbejdet (udvalget)
Kort mundtlig fremlæggelse. Materialet fremsendes efterfølgende fra arbejdsgruppen.
Samtykke fra mødet til at arbejde vider på baggrund af fremlæggelsen.
Punktet tages op på næste samrådsmøde. 

10. Organisationsstruktur i Samrådet. Kompetencer og ansvarsområder (FU)
Opstartsdrøftelse af emnet. Punktet videreføres til mødet i januar.

11. Evt.
• Henvendelse fra en musikefterskole om direct-mail henvendelse gennem netværket. Drøftes næste 

gang. 
• Forslag om sommerfrokost ved sommermødet. 
• Husk at udnytte den nye hjemmeside og videresend

nyheder. 
• MGP deltagere efterlyses af Vesthimmerland og Brønderslev.


