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USMUN Historik

KIN møde i Hjørring 21. november 
2014

Ved forrige årtusindskift
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Før verden gik af lave!

• Amtet besluttede i 2001, at give 75.000 kr. 
årligt til USN nord for fjorden og 75.000 kr. til 
HUS syd for fjorden.

• Orkesterskolen etableres i 2005 oprindeligt på 
projektbevilling fra kunst styrelsen. 

• KNUS etableres i 2007 på basis af et 
engangsprojektbeløb på i alt 140.000 kr. fra 
kulturaftalen. 

Struktur reformen i 2008

• Man forsøgte, at få midlerne til det symfoniske 
område godkendt som en samlet pulje, der 
følgelig ville kunne videreføres som en samlet 
beløb direkte fra staten.

• Beløbs grænsen var på 250.000.

• Udgangspunktet blev taget i støtte beløb i 
2005 

• Området stod nu uden finansiering 
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2009-2010

KIN laver en aftale med kulturaftalen om 
finansiering af orkesterskolen NUS og KNUS på 
grundlag af et ikke forbrugt støttebeløb fra 
Nordjyllands Amatørorkester 215.000 
suppleret med de 150.000 som lå i 
overgangsordningen.

Samlet beløb til hele området 365.000

I aftalen er forudsat en medfinansiering  på 
minimum 55.000 fra KIN.

2011-2012

Aftalen videreføres efter det lykkes for 
den regionale kulturaftale, at hæve 

tilskuddet per borger i alle 
kommunerne.
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2013-2016

• Ordningen er videreført ind i den eksisterende 
kulturaftale.

• Årlig støtte på 365.000 kr. til det samlede 
område NUS, KNUS, Orkesterskolen, 
Koodinering af hele området.

Vi har lovet:

•At den klassisk symfoniske musik får 
kant og synlighed blandt unge i 

Nordjylland

•At vi når rundt i alle kommuner

•At vi bidrager aktivt og positivt til 
den klassiske musiks fødekæder.

•At vi i 2015 evaluerer med en kort 
rapport.
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Forventning til volumen

• NUS 3 årlige weekend stævner

• KNUS ingen volumen krav, men kvalitetskrav 
om niveau tættere på professionelt niveau 
(end NUS)

• Orkesterskolen -Mulig elev kapacitet 20 
børn(ikke udfyldt, og har aldrig været det) 
soloundervisning 35 min ugentlig fællestime 
45 min, transport støtte ud over 10 km.

Overslag årlig økonomi

• Et NUS stævne: 45-60.000 kr. i alt 135-180.000

• KNUS stævne: 15-35.000 kr.

• Orkesterskolen: 65-85.000 kr.

• Koordinator for hele området 120.000

• Diverse 10-90.000 alt efter aktiviteter.

• Udgifter i alt 345.000-510.000 kr.

• Indtægter Kulturkanten + KIN årligt 412.500
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Ekstra tiltag

• 3 x NUS på Toppen sommer stævner

• 2012, 100.000 kr. (DOF)

• 2013, 165.000 – 41.600 = 123.400 (DOF+KIN)

• 2014, 150.00 -60.500 = 89.500 (KIN)

• Ansøgning inde ved kulturkanten om nyt 
projekt TRIN mod Toppen


