
 

 

 

 

 

Referat af FU-møde, fredag den 17. februar, kl. 12.00 – 15.00 på AK. 

 

Tilstede: 

Thomas, Christian, Malene og Sofie 

 

Referent: 

Malene 

 

 

 

 

 

1)Vores forventninger til procesdagen på internatet - KiNs fremtid - session fra kl. 9-

19, som én proces 

 

Jeg mener vi skal lade det op til Jens at køre processen og vælge metode osv., så lad os 

snakke om flg.: 

 

-Hvilke emner/temaer mener vi er vigtige? 

-Kan vi “tegne” 5-10 liner om de bevægelser/retninger, der er i KiN eller hvilke udfordringer vi 

ser?  

 

Det vil være godt, hvis Jens kan få det at planlægge ud fra. 

 

 Professionalisering af KiN – lederne bruger mange timer i udvalg m.m.  

Udvalgene er tildelt en høj grad af autonomi – sådan foregår det lige nu. Udfordringen 

er, at der derved bliver få personer der sætter dagsordenen. Metadiskussion af formen.   

 Direktørvælde 

 Forankring 

 Distribueret ledelse 

 Autonomi 

 Tidsforbrug 

 

 Strategi – de projekter KiN sætter i søen. Får vi nok ud af dem? Hvad skal vi producere 

i fremtiden? Visioner og mål skal støves af. Er der sammenhæng mellem det arbejde 

der puttes i KiN i forhold til udbyttet? Har vi det rigtige fokus? 

 

 Visioner, værdier og mål. Hvad skaber vi af værdi? 

 

 Forankring – hvad er det der gør, at vi har lyst til at arbejde sammen? Værdi og mening 

for den enkelte skole.  

 

 Ledersparring – det personlige lederskab i fællesskabet.  

På det peronlige plan og på vegne af organisationen 

 

Thomas prioriterer punkterne sammen med Jens Rottbøll. 

Vedtægterne for KiN ligger på samrådssiden når man logger ind på hjemmesiden – 

Kulturskolerinordjylland.dk 

 



Tilmelding til KiN. Tilmelding den 9. marts – Malene sender mail til Thomas med info og man 

skal vende tilbage med tilmelding i uge 9.  

 

Erfaring fra sidste år viser, at fradragspriserne for manglende deltagelse i dele af internatet er 

meget små. Derfor opkræves der det samme pr. person fra alle skoler, uanset om man 

overnatter, spiser med, m.m. 

 

2)Planlægning af dagsorden for fredag og generalforsamling 

Foreløbig dagsorden: 

 

Ordinært KiN-møde fredag inden GF: 

  

 

09:30 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra den 20. jan 

– Opsamling på gårsdagen process 

10.00  – Orientering og MGK 

10.30  – Process om fremtidig samarbejde med DJM  

 

 

 

 

KiN Generalforsamling, fredag d. 24. marts 2017. kl. 11.00 på Hotel Viking i Sæby 

Dagsorden 

 
 

Dagsorden og formandsberetning er vedhæftet mødeindkaldelsen 

Regnskab 2015, budget 2016 og beretninger fra udvalg sende direkte ud til kredsen før mødet 

 

1. Tilstede 

 

2. Valg af dirigent og referent 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

4. Formandens beretning (udsendes på skrift før mødet) 

 

5. Beretning fra udvalgene (Hvert udvalg sender på forhånd et kort skriv) 

 

6. Regnskab 2016, herunder budget 2017 med kontingentfastsættelse 

 

7. Valg og udpegning til FU og udvalg 

Malene er på valg og modtager genvalg.  

 

 Revisorer (senest Mads og John)  

 

 (MGK-koordineringsudvalg) Christian og Morten er valgt hele den periode, der 

angives i den nye MGK-aftale (formodentlig valg i 2017)  

 

 USMUN (Jan. Finn, Morten og Christian).  

 

 (KURK – BMMK’s repræsentantskab). Formanden for KiN er født medlem. ???? 

 

 URFUN (Udvalg for den rytmiske musik) Kristian, Palle, Signe Kasper, Thomas 

A. 



 
 Forskningsudvalget (IFVIK) Kristian, Rikke Henrik Boll) 

 

 Talentweekendudvalg -  Forrige vært + aktuelle vært + næste vært + MGK-

repræsentant.  

 Mors 2017 og Thisted 2018 + vært i 2019 evt. Brønderslev? 

 

 Kursusudvalget (Henrik Hammer, Thomas A, Mads Bak, Kristian Dalsgaard og 

Line Møller) 

 

 Guitarfestival  Finn, Mads M og evt. relevant lærer) 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 

-Ting vi skal huske:  

*Jan skal have tid til at orientere om MGK 

*En kort proces omkring fremtidig samarbejde med DJM (se pkt. 3) 

*Valg af nyt medlem til kursusudvalget og evt. andre udvalg 

*Formalia! 

 

3)Orientering/drøftelse af samarbejde/forhold til DJM 

 

-Drøftelse af KiN’s forhold til DJM som samarbejdspartner 

 

Thomas orienterer fra møde med Claus Olesen 

Thomas påpegede overfor DJM, at kurserne vedr. vidensdeling kræver gode facilitatorer. Vi 

skal have afklaret, om vi fremadrettet kan samarbejde, og hvad skal vi samarbejde om.  

 

KiN skal afklare, hvad der er relevant at samarbejde om. 

 

Kan kursusudvalget fra KiN leverer et medlem til DJM’s styregruppe vedr. musik og læring.  

 

4)Evt.  

 

 


