
Referat fra samrådsmøde 27. april 2010 kl. 09.00 Aalborg Kulturskole

Til stede  :   Palle Vang, Steen Lindgaard, Jan Jacobsen, Thomas Mikkelsen, Finn Svit, 
Anders Vittrup, Carsten Bilde, Christian Larsen, Jens Nielsen, Elin Lundbye, Malene 
Bonderup ,Morten Friis og Lisbeth Joensen.
Afbud: Tove Therp, John Fuglsang

1.Godkendelse af dagsorden.  Godkendt

2. Valg af dirigent. Elin Lundbye

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 12.03.10 2010. Godkendt     
 
4. Kunstnerordningen i Nordjylland og Samrådets rolle heri.
    (Morten Friis, Steen Lindgaard, Carsten Bilde)  
Oplæg fra Bente Buchhave og Steen Lindgaard fremsendt som bilag til mødet.
Steen Lindgaard gennemgik forslaget. Efterfølgende debat. 
Konklusion:
Samrådet indgår aftale med Kulturaftale Nordjylland om projektet. Medlemmerne
opfordres til at indsende forslag til konsulentemner til Palle Vang.

5. MGK Nord (Jan Jacobsen)
Ved optagelsesprøverne 2010 var der 46 ansøgere, hvoraf 22 blev erklæret egnede og
12 optaget. Der er således afvist 10 egnede ansøgere. Der er en pæn repræsentation
af orkesterinstrumenterne.
Jan Jacobsen, Christian Larsen og Morten Friis udgør et udvalg der svarer på nogle 
spørgsmål til MGK ordningen fra Kunststyrelsen. Forslag uddelt på mødet. 
Forslaget sendt tilbage til udvalget med henblik på at rette materialet til i forhold til den
debat der udspandt sig på mødet. Endeligt forslag cleares med forretningsudvalget inden
fremsendelse.

6. Krav til kommende overenskomst (Christian Larsen)
Christian Larsen retter henvendelse til FMM på vegne af samrådet – sammenskrivningen
sendes rundt til alle samrådets medlemmer inden fremsendelse til FMM.

7. Koordinator Lisbeth Joensen´ s opgaver.
Fremover sendes ønsker om LJ´ s assistance igennem formanden til vurdering.
Referater, oplæg m.v. fra diverse udvalg bedes sendt til Lisbeth til orientering.
Ideer til projekter med regionalt perspektiv i CWO regi kan sendes til LJ inden udgangen af 
uge 18.

MS ønsker samrådets tilsagn om samarbejde omkring fællesprojekter i den enkelte 
kommune. MS opfordrer den enkelte kulturskole til at overveje målgruppe og placering af 
de lokale kurser. Tidsplan vedhæftet referatet.

8. Eventuelt
a) Navn på Symfonisk/klassisk udvalg bliver: Styregruppe for Symfoniske instrumenter.



b) På næste samrådsmøde udpeges medlemmer til ovenstående.

c) Mette Storgaard (ASO) orienterer om projekt. Børn og unges vej til Musikkens Hus.    
Et samarbejde mellem ASO og Sigurd Barett om formidling af klassisk symfoniske musik
i Region Nordjylland. 
Fra efteråret 2010 starter projekter med ny ”Husbyggersang” af SB. Efterfølges af 
skolekoncerter, kurser og workshop med SB og ASO. 
Kurser for musiklærere er planlagt til 28. og 29. januar 2011

d) Medlems- og udvalgsliste formidles til andre regioner via DMKL. Listen opdateres med
tlf. og mailadresse på alle personer på listen.

e) Big Band stævne placeres som udgangspunkt i Frederikshavn -  alternativt i Aars.

f) Organisering af samrådets beredskab i forhold til udvikling af teater og drama på 
kulturskolerne. Morten Friis fremlagde forslag og besvarelser på aktiviteter på området fra
de enkelte skoler. Punktet tages op på næste samrådsmøde.


