
                SAMRÅDET FOR MUSIKSKOLER I REGION NORD

D. 15.03.10

Referat af ordinær generalforsamling i Samrådet for Musikskoler i Region Nord
fredag den 12. marts 2010 kl. 9.30 på Aalborg Kulturskole, C.W. Obels plads, Aalborg.

Til stede :

Hjørring Musiske Skole – Christian Larsen
Vesthimmerlands Kulturskole – Malene Bonderup
Brønderslev Musikskole - John Fuglsang, Susanne Laub Elling
Thisted Musikskole – Anders Vittrup, Thomas Mikkelsen
Mariagerfjord Kulturskole - Henrik Hammer, Finn Svit
Jammerbugt Musikskole – Per Gregersen
Rebild Kulturskole – Morten Friis
Aalborg Kulturskole – Carsten Baumann, Elin Lundbye, Kristian Dalgaard, Palle Vang, 
Niels Riis, Jan Jacobsen

Afbud :

Musikskolen i Frederikshavn Kommune – Tove S. Therp
Musikskolen på Mors – Jørgen Lorenzen
Jammerbugt Musikskole – Carsten Bilde

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent : Henrik Hammer
Referent : Jan Jacobsen

2. Formandens beretning

V/ Formand Anders Vittrup

2010 har været et begivenhedsrigt år og gode konturer anes for et yderligere og 
støre regionalt samarbejde.
Af særlige emner bør nævnes :

 Antallet af medlemsskoler i regionen er gået fra 11 til 10 pga. sammenlægningen 
af de 2 skoler i Aalborg.

 Der har været afholdt musikskoledage i Tivoli Karolinelund
 Der har været arbejdet på at sikre de klassiske orkestre og orkesterskolen og der 

er besluttet ny struktur med et overbygningsorkester (KNUS) og et regionalt 
ungdomssymfoniorkester (NUS).

 Et regionalt ungdomsbigband er i støbeskeen 
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 Der er ansat en koordinator for samrådet – Lisbeth Joensen, der nu i samarbejde 
med FU løser en række vigtige opgaver.

 Fremadrettet er det formandens holdning, at det regionale samarbejde og 
fællesskab skal styrkes.

Herefter debat.  FS roste koordinator Lisbeth Joensen for at have fundraiset kr. 
10.000 til musikskolernes dage i Karolinelund.

Beretningen blev godkendt.

3. Beretning fra udvalg
a. Kursusudvalget ved Steen Lindgaard

Pga. afbud havde SL fremsendt flg. beretning:

Der har ikke været afviklet aktiviteter indenfor kursusudvalget i år, idet det i efteråret blev 
aftalt at sigte imod afholdelsen af et fælles kursustilbud i juni 2010.
På vores møde i januar drøftedes projektet og det landede på én fælles kursusdag 
( d.21/6-2010). Efterfølgende udsendtes en spørgeramme der skulle danne grundlaget for 
den videre planlægning af dagen.
Desværre kom der ikke en dækkende respons tilbage (vi modtog besvarelser fra 3 
skoler). Set i lyset af det nødvendige behov for at kunne planlægge dagen på et 
tilstrækkeligt afklaret grundlag ( i forhold til oplægsholdere, lokalitet, bespisning etc.) 
valgte jeg i samråd med Morten Friis at afblæse projektet d.1/2.
 
Det er på ingen måde af "ond vilje" eller lignende at jeg har ment at det har været 
nødvendigt at afblæse dagen, men jeg har ikke ønsket at stå i en situation der minder om 
den problematik der var omkring sidste års musikskoledag i Karolinelund, hvor Finn Svitt 
stod med et uklart mandat. Jeg vil blot opfordre til at vi alle respekterer, at de opgaver vi 
beslutter os for at løse i fællesskab i samrådet bliver bakket loyalt op fremover. Der er 
trods alt tale om opgaver der skal prioriteres ind blandt alle vores øvrige arbejdsopgaver, 
og "interessetid".

GF beklagede, at vi ikke alle havde meldt tilbage vedr. fælles kursusdage 
til SL som aftalt !
Der var enighed om, at det principielt er en god ide, at holde fælles 
kursusdage.
Beretningen blev godkendt.

b. Styregruppen for symfonisk musik ved Morten Friis
MF gennemgik den gennemførte fusion af HUS og USN til NUS.
Første NUS stævne har været afholdt i Aalborg med ca. 100 deltagere.
Styregruppen holder næste møde d. 13.03.10.
Næste stævne holdes sidste weekend i april i Brønderslev med verner 
Nicolet som dirigent.
MF ser meget positivt på den fremadrettede indsats og energi omkring 
NUS / KNUS og orkesterskolen.
Udfordringerne fremad er :

 Indsats for begynderstrygerensemblet.



 At sikre nok blæsere i NUS orkestret.
 At holde og udvikle kontakten til orkesterefterskolen.

Herefter var der debat, bla. Om projektets økonomi. Der er på sigt 
udfordringer for økonomien, da de tidligere amtsmidler kun er sikret til 
og med 2010. FU skal sørge for at få indkasseret de tidligere amtsmidler 
fra de 2 kommuner der nu har pengene, dvs. 2 x 75.000 (Hjørring og 
Aalborg).
Beretningen blev godkendt.

c. Styregruppen for Det Regionale UngdomsBigBand ved Jan Jacobsen
Styregruppen, der består af JJ, HH (fra samrådet), KD (MGK Nord), 
Frank Wommelsdorf (DJM) og Jonas Lindh (prof. Jazz miljø) har afholdt 
møde og der arbejdes med planlægning af 2 stævner i 2010. Der 
udsendes materiale når det er klart.
Deltagerne skal udvælges blandt de enkelte musikskolers bedste blæsere 
(trp, trb, sax). Rytmegruppen består af MGK elever.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab 2009

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasseren.
Regnskabet blev godkendt.

CL foreslog, at alle Samrådets aktiviteter fremover bliver samlet i et regnskab 
for overskuelighedens skyld.

5. Budget 2010 herunder fastsættelse af kontingent for 2010. 

Budget 2010 (forslag 1) blev vedtaget.
Forslag til kontingent blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om punkt på næste samrådsmøde mhp. Beslutning om 
sammenlægning af samrådets økonomi – dvs. den samlede økonomi i 
samrådsdriften og samrådets projekter.

Der var tilkendegivelse fra Musikskolen på Mors om problemer med at følge 
med i den vedtagne kontingentbetaling.
FU blev bemyndiget til at finde en løsning, der sikrer Mors mulighed for fortsat 
medlemskab af samrådet.

FS mener, at der fra 2011 bør laves en anden fordelingsnøgle mht. kontingent.

6. Indkomne forlag.

a) Forslag 1 med ændring af navn. (Forslagsstiller : FU)



b) Forslag 2 med ændring af navn, udvidelse af FU og sikring af geografisk 
spredning i FU. (Forslagsstiller : FU)

c) Samrådets forretningsudvalg – eller underudvalg - tager kontakt til Musisk 
Videnscenter (Region Midtjylland) for at undersøge, om vi med fordel kunne 
lave en pendant eller noget lignende hos os. (Forslagsstiller : Jammerbugt)

d) Indeståendet på kursusudvalgets konto ( ca. 45.000 kr) overgår til samrådets kasse og 
kontoen nedlægges.

Argument: Midlerne tilhører samrådet og bør derfor fremadrettet indgå i samrådets 
regnskab, og kunne anvendes til samrådets formål. (Forslagsstiller : 
Vesthimmerland)
Beslutning :

a) Forslag 1 blev vedtaget
b) Forslag 2 blev ikke vedtaget
c) Forslaget blev vedtaget. FU går videre med opgaven.
d) Forslaget kunne ikke behndles og blev derfor taget af dagsordenen.

Punkt som temadrøftelse på et kommende Kulturskoler i Nordjyllands 
møde

7. Valg: 

Iht. gældende vedtægter var flg. på valg  til FU : Anders Vittrup og Jan Jacobsen.
       

Carsten Bilde (Jammerbugt) og Palle Vang (Aalborg) blev valgt
Suppleant til FU : Thomas Mikkelsen (Thisted).

Revisor : John Fuglsang (Brønderslev9 og Christian Larsen (Hjørring).
Revisorsuppleant : Malene Bonderup (vesthimmerland).

8. Eventuelt

 JF : Hilsen fra kollega emeritus Erling Pilgaard
 KD : Vil gerne komme med et oplæg til en fremtidig fælles pædagogisk dag.
 NR : Tilmeldingsfrist til Musiksko.lernes dag er rykket til Hendes Majestæt 

Dronningens fødselsdag1.
 KD orienterede om samarbejde med Blokhus Kammermusikuge.
 JJ : Kunststyrelsen har i forbindelse med dels påtænkte ændringer i MGK 

betænkningen og dels nationale strukturelle overvejelser på MGK området 
ønsket, at vi regionsvis kommer med et forslag til, hvordan et regionalt MGK 
repræsentantskab / bestyrelse / baggrundsgruppe kunne tænkes at se ud.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med CL, MF og JJ der laver forslag 
hertil.

11  D. 16.04.10



 Vedr. undervisningsmiljøvurderinger. NR er i dialog med dansk Center for 
Undervisningsmiljøvurdering – og der vil måske være erafringer herfra som 
gerne deles med andre. CL oplyste om en ’Survey’ ordning som de har arbejdet 
med i Hjørring.


