
 

 

Referat af ordinært KiN-møde samt Generalforsamling, fredag den 24. marts 2017 på 

Hotel Viking i Sæby 

 

  Fredag d. 24. marts   

  Ordinært KiN-møde – 09.00 – 
10.30 

  

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

 Godkendelse af seneste 

referat  
Godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

kl. 9.00 

2 Lederdrøftelse  Opsamling på gårdsdagens 

proces 

  

Fint, at FU har taget teten og 
sat på dagsordenen, hvad vi 
skal med KiN.  
 
Dagen var god – godt med en 
visionsproces. Fint hvis vi kan 
hæve tingene til et strategisk 
niveau.  
 
Vi får videoerne og opsamling i 
næste uge.  
 
FU trækker i arbejdstøjet.   

Drøftelse/beslutning kl. 9.15 

3 Orientering  MGK v. Jan Jacobsen  
 
Er styret af 4-årige 
rammeaftaler med staten. 
Organisatorisk er aftalen 
ændret. Man ønsker MGK har 

dialog udadtil via et 
repræsentantskab. Der er 
indskrevet målbare mål. Der 
indkaldes til et 
repræsentantskabsmøde i 
efteråret – overvej om der kan 
sendes talentkoordinatorer 
afsted  fra skolerne.  
 
Mål vedr. MGK Nord - Se bilag. 
 
Rekordantal ansøger i 2017. 
Men mange vil blive afvist pga. 
pladsmangel. MGK Nord ønsker 
flere midler.  
 
De rytmiske ansøgere er 
fordelt på flere instrumenter.  
Vedr. den klassiske afdeling er 
der er ingen strygere der søger 
optagelse. Men generelt er der 
et fantastisk højt niveau.  
 
MGK Nord ligger over 
landsgennemsnittet i forhold til 
hvor mange der søger 

 kl. 9.45 



optagelse på kons.  
 
I Aalborg er der pt. ikke 
strygerelever der har niveauet 
til at søge optagelse. 
 
Kristian: 
OBS på  hvilke elever i 
talentmassn det vil være 
relevant for at møde MGK  
 
Hvordan fastholder og udvikler 
vi strygereleverne? Skal vi 
have mere fokus på 
talentmassen.  
 
Samle overbygningselever fra 
7-9 klasse omkring et miljø 
 
Christian: 
Måske er det svært at ’lave’ en 
stryger? 
 

Thomas: 
Musikskoletænketanken  - 
undersøgelse viser, at der er 
kraftig frafald omkring 12 år.  
Er det en generel tendens? Der 
er opmærksomhed på det i 
IFVIK. 
 
Finn: 
Basisarbejde i folkeskolen -  
mange violinelever. Men der er 
ikke mange der kan spille. 
Forsøg med skoleorkester. 
Hvordan spottes børnene? 
Barnets miljø er vigtig.  
 
Kammerorkester på bedding – 
fokus på den klassiske musik. 
Basismiljøer er vejen frem.  
 
Vigtigt at medarbejderne ’løfter 
med’ – hvordan får vi skabt 
det? Lærerne skal idégenere. 
Overordnede mål skal være til 
stede. Men derefter skal 
lærerne selv på banen. 
 
Morten: 
Kursusugen – kan man 
rammesætte tingene der? 
 
Thomas: 
Konklusion – det kunne være 
en generel ting for KiN at 
arbejde videre med  
 
FU tager drøftelserne med i 
den videre planlægning. 

4 Lederdrøftelse  Fremtidigt samarbejde med 
DJM  

  

Der er i år ikke indkaldt til 
dialogmøde. Formanden har 
haft møde med Claus Olsen. 

Drøftelse/beslutning kl. 10.05 



Opfordring til kons. om at finde 
ud af, hvad der kan bydes ind 
med. Proces præsenteret af 
Thomas.  
 
Hvad kan vi byde ind med?  
 
Rikke: Hvad med de 
studerende? Praktikordning?  
 
Christian:  
Oplevelsen er, at der ikke er 
handling bag ordene. I stedet 
for at gå ind i kursusugen 
kopierer kons den i stedet. Der 
er pt. ikke rigtig nogen 
goodwill. Evt. starte op med 
praktikordninger. Måske er vi 
ikke interessante nok som 
aftagere? Det skal vi ud over. 
 
Palle: 
 Pt. to praktikanter fra Aalborg 

– de har selv henvendt sig.  
 
Thomas: 
Kontakt med Kwella omkring 
praktik – men uden decideret 
målsætning/formål.  
 
Kristian: 
Fælles CV for KiN. Hvad vil vi 
have ud af, at vi har 
videregående uddannelser? 
 
Finn: 
Samtalerne er gået skævt – vi 
snakker ud fra hver vores lag. 
 
Hvad er det kons er forpligtet 
på? Vi vil gerne være deres 
samarbejdspartner i forhold til 
at hjælpe dem med at leve op 
til deres forpligtelser. Med små 
midler kan de komme på 
banen. 
 
Jan: 
Hvorfor er praktikken ikke 
skrevet ind i studieplanen? Vi 
er nødt til at fortælle dem, 
hvad formmålet er med deres 
uddannelse – selvom det er 
grotesk. Konservatoriet ser 
ikke os, som deres primære 
fødekæde. Vi kan opsøge 
andre samarbejdspartnere. 
 
Palle: 
Vi yder dem en tjeneste vedr. 
praktikanter – men der skal 
være balance i det. Vi skal 
også have udbytte.  
 
Finn: 
Hvordan fungerer samarbejdet 
i de andre regioner? Er det en 
tendens der er alle steder?  



 
Drøftelsen bør ligge i DMKL.  
 
Kristian: 
Kons hænger ikke sammen 
indefra. Derfor er de svære at 
lave aftaler med. Vi skal have 
afklaret os selv og derefter 
række ud.  
 
Morten: 
Hvad er det vi er utilfredse 
med ved de studerende? Er det 
mere interessant at se på de 
kompetencer de studerende 
kommer med? 
 
Jan: 
Måske forstår vi ikke helt deres 
virkelighed? Det er dog positivt 
for samarbejdet, at der er 
kommet et rektorskifte. Men 
det er en tung organisation at 

samarbejde med.  
 
FU tager over på emnet og 
kigger længere ud vedr. 
samarbejder. 
 

 Henvendelse fra DJM om 
medlem til styregruppen for 
Musik & Læring 
 
Punktet bortfalder 

 
DAMUSA – status efter GF 
den 11. marts 
 
10 medlemsskoler har fremsat 
forslag om at nedlægge 
DAMUSA. Forslaget blev ikke 
vedtaget. Der blev også stillet 
et forslag B. Det blev heller 
ikke vedtaget. Bestyrelsens 
forslag blev derimod vedtaget. 
 
Den helt eksakte ordlyd af 
bestyrelsen forslag kan læses 
her 
http://damusa.dk/indkaldelse-
generalforsamling-2017/ 
 
 
På DMKL’s GF blev der 
vedtaget en samlet 
interessevaretagelse af 
Musikskoledanmark.  
 
Jan: 
Vi er nødt til at arbejde med 
den beslutning, der er blevet 
taget på GF i november. Der er 
ved at blive lavet en 
handlingsplan på beslutningen.  
 
Finn: 
Der mangler noget vedr. 
brugerinddragelsen. Tydelig 

http://damusa.dk/indkaldelse-generalforsamling-2017/
http://damusa.dk/indkaldelse-generalforsamling-2017/


skrivelse vedr. den nye 
organisation? Hvad er det for 
en type? Det er vigtigt at vide, 
hvad vi siger ja til? Det er 
vigtig, at brugerindflydelsen 
reelt gør sig gældende – man 
skal som bruger kunne se, 
hvordan man får indflydelse. 
 
John: 
Der er forskel på at være en 
lederforening og en 
brugerforening.  
 
Kristian: 
DAMUSA har en viden som er 
brugbar fremadrettet. Fint med 
en sammenlægning. Men 
DAMUSA har ikke kontakt til 
brugerne.  
 
Thomas: 
Tydelighed i kommunikationen 

er meget vigtig lige nu. Måske 
har DAMUSA overlevet sig 
selv?  

 

  KiN ordinær generalforsamling 
Regnskab 2016, budget 2017 samt 
formandsberetning og beretninger 

fra udvalg sende direkte ud til 
kredsen før mødet 

  

1 Til stede Lars Stig Frandsen, Carsten Baumann, 
Christian Larsen, Finn Svit, Henrik 
Hammer, Thomas Jacobsen, Jan 
Jacobsen, Kasper Bonde , Thomas 
Mikkelsen, Rikke Kamedula Skovsbo, 
Morten Friis , Eva Østergaard, John 
Fuglsang, Palle Vang, Kristian Dalgaard,  
Malene Wennerlin 

Mandtal kl. 10.30 

2 Valg af ordstyrer 
og referent 

Henrik og Malene Beslutning - 

3 Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt Beslutning - 

4 Formandens 
beretning 

Udsendes på skrift før mødet 
Godkendt 
 

Orientering kl. 10.40 

5 Beretning fra 
udvalgene 

Hvert udvalg sender på forhånd et kort 

skriv til Malene senest 9/3.  
 
Bilag fra IFVIK og URFUN er vedhæftet 
referatet. 
 
Finn: 
Fed guitarfestival! 
 
Datoerne i 2018: 
11-18. marts 2018 og kursusweekend 
17.-18. marts – et håb at andre 
aktiviteter kan planlægges udenom.  

Orientering/drøftelse kl. 10.50 

6 Regnskab 2016 Til godkendelse. 
Godkendt. 

Beslutning kl. 11.30 



 
NB: 

Der udsendes ikke regning for 
talenttræffet for 2016, men beløbet 
tages af beholdningen 

7 Budget 2017 Herunder fastsættelse af kontingent.  
 
Internatopkrævningen justeres til 
30.000 
 
Finn: 
En udfordring at foreningen har så stor 
en egenkapital. Noget kunne sættes i 
spil i forhold til udvalgene og det videre 
strategiske arbejde.  
 
Budgettet godkendes. 

Drøftelse/beslutning kl. 11.45 

8 Valg og 
udpegning til FU 
og udvalg 

 Malene er på valg til FU og 

modtager genvalg. Malene er 
genvalgt. 

 Revisorer - senest Mads og 
John  

Mads og John er genvalgt. 

 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. 

Finn trækker sig fra 
udvalget. Line indtræder i 
stedet for Jan. Morten og 
Christian fortsætter. 

 URFUN (Udvalg for den 

rytmiske musik) -Kristian, 
Palle, Signe, Kasper, Thomas 
A., Lasse Baggenæs, Ole Beck.  

 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 – Brønderslev 
er vært i 2019.  

Lars, Thomas og John + 
MGK repr. 

 Kursusudvalget - Henrik 
Hammer, Thomas A, Mads Bak, 
Kristian Dalsgaard og Line 
Møller + vakant 

Thomas trækker sig fra 
udvalget. Finn træder ind i 
udvalget  

 Guitarfestival - Finn, Mads M 
og evt. relevant lærer? 

  Annette Wandell indtræder. 

Beslutning kl. 12.00 

9 Evt. Intet til referat  kl. 12.20 



10 Frokost Spisning  kl. 12.30 

Link til referater: http://kulturskolerinordjylland.dk/mødereferater/samradsmøder/ 
Link til udvalg: http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/ 

Datoer for kommende møder fremsendes snarest. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kulturskolerinordjylland.dk/m%C3%B8dereferater/samradsm%C3%B8der/
http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/

