
 

 

Referat af ordinært KiN-møde, d. 14. juni, kl. 09.00 – 14.00 i Løgstør 

 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 14. juni. kl. 9.00-14.00 
Løgstør administrationsbygning, byrådssalen, Torvegade 15, 9670 Løgstør 

Punkter  Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe 
 

Til stede: 
Christian Larsen, Thomas Jacobsen, Jan 

Jacobsen, Palle Vang,  Henrik Hammer,  Finn 
Svitt, Sofie, Kristian Dalgaard, Malene 
Wennerlin 
 

Ref: Malene 

 kl. 9.00 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden 

OBS på oplægget fra Kursusudvalget  vedr. 
fremtidige datoer.   
FU dagsordenssætter det på næste 
møde 
Ellers godkendt 

 Godkendelse af seneste referat 

Godkendt 

Beslutning 
 
 
 
 
 

Beslutning 

kl. 9.00 

2 FU-orienterer  Præsentation af FUs forretningsorden 
(se vedhæftede) v. Christian 

OBS på pkt. d og e. Forslag om at 
punkterne bør fjernes. Christian tager 
kontakt til juris/fagpersont mhb. på 
diskussionen på mødet – kan punkterne 
undværes eller skal de omformuleres.  

Beslutning: 

Forretningsordenen skal til 
gennemsyn i kredsen på efterfølgende 
møde. 

 Præsentation af proces for 
kodeks/teamkontrakt v. Thomas 

FU foreslår en konvergerende  procesdag 
d. 25/10 – 2019. Med deltagelse af alle 
skolerne med  deltagelse med en person 
med beslutningskompetence.  

Diskussion om autonomien og vigtigheden 
af denne.  

Fokus på at få afsluttet processen – 
komme i mål med formuleringerne.  

Beslutning: 
Mødet bliver i stedet for på datoen for 
næste KiN-møde, d. 6/9 i Brønderslev.  

 Præsentation af likviditetsbehovet 
(bilag til referat) 

Udmøntet i to eksempler v. Malene  

FU udarbejder videre med en 
styringsprocedure/standardisering for 
opkrævninger med obs på et økonomisk 

råderum. OBS på arbejdsbyrden hos 

Orientering 

 

 

Orientering/beslutning 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

 

kl. 9.15 



kasseren.  

 Styringsmodeller for projekter - 
USMUN, URFUN og IFVIK v. 
Christian (bilag til referat) 

Christian præsenterede modellerne. 

 

 Præsentation af KiN Lederlab v. 

Thomas. Thomas præsenterede løg-
modellen og plakater blev udleveret. 

 Skitse for KiN-året v. Thomas 

Plakater udleveret 

 PR-strategi v. Sofie 

Opdatering af hjemmesiden. Bla. samling 
af pressemeddelelser og oversigt over 
udvalg. 

Kodeord til hjemmesiden: kinfolk 

Nyhedsbrev 

Infotekst om KiN er sendt ud til 
hjemmesiderne  - nogle skoler mangler at 
får det på.  

Facebook – 570 følgere 

Opfordring til ansatte om at følge KiN-
siden og pointere, når arrangementer er en 
del af KiN.  

Presse – pressestrategien fortsætter -  

OBS på regionale aktører i PR 
sammenhæng. Fx i forhold til Musikeren. 

 

 Rullende koncertsal v. Malene 

Målgruppe – 3 – 6 årige. Klassisk musik 
udbudt af Genklange. En scene med 
musikere som kan bookes til markeder, 
festivaler, institutioner m.m. Koncertsalen 
kører rundt i hele landet. Se bilag.  

 

 

Orientering 

Orientering 

 

 

 

Orientering 

 

Orientering 

 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

3 Pause Kaffe og korridorsnak  kl. 10.30 

4 DMK/Lederdrøftelse  Jan  orienterer om arbejdet i den nye 
bestyrelse 

Møde i april – der er ansat en ny 
generalsekretær, Lotte Tranbæk pr. 1. 
juni, 2019.  

Kommende konference i Kolding Der har 
været diskussion om løn til 
brugerrepræsentanter.  

Forslag om at navne og mailadresser på 
bestyrelser, kulturskoleråd gives til 
foreningen. 

Diskussion og tovtrækkeri om 
statistikområdet.  

Kultur som velfærdsområde – obs på 
området i KiN.  

Kommentarer: 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 10.45 



OBS på de tilgængelige fondsmidler i 
national regi – en opgave for DMK. 
Hvordan forholder DMK sig til Sangens Hus 
– evnen til at søge og generere 
fondsmidler?  

De private aktører på banen fylder mere nu 
end for 4 år siden.  

Kontakt til Generalsekretæren – evt. 
deltagelse på KiN- internat 2020 

 Valgprocedure til DMK, således vi 
sikrer bruger/interessent-involvering 

 

KiN foreslår, at repræsentantskab fra KiN i 
DMK sker via 2 ledere - men at der 
arbejdes med interessentinvolvering 
indirekte fra brugerne -  fx via invitation til 
årsmøde.  

 

Erfaringsudveksling omkring vedtægterne 
på de forskellige skoler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelse/beslutning 

5 Orientering fra 
udvalgene 

 Status på kursusuge v. Kursusudvalget 

De sidste kurser skal vælges. Alle kurser 
bliver i Aalborg. 2 kurser på en dag.  

Fællesdag i Vrå. 

Kommentarer: 

Aalborg byder ind med rapport – elevernes  
vej i Kulturskolen 

 Status på kompetencedage v. Sofie 

70 tilmeldte Der er ikk så mange ledere 
der har tilmeldt sig.  

 Status på praktiksamarbejde v. Pink 

SpeedDating blev afholdt med succes i 
april. Otte studerende er på banen til 6 
undervisere i Brønderslev, Hjørring og 
Vesthimmerland. Stort engagement fra 
underviserne. 

Efteruddannelse af lærerne i august er 
under planlægning med UCN. 

 Status på AIG 2019 v. Finn 

Vellykket festival. Privat investor – 
underskudsgaranti på 10.000.  

9 deltagere  fra Sønderborg.  

Fokus på pædagogik 

2020: 

Ugen omkring d. 22. marts. Konference 
med internationale gæster. Samarbejde 
med Euro String i støbeskeen. 

. 

 Andre udvalg 

NUS på toppen. 2 nye elementer  - 
direktion og kompositon. 2. – 7. august, 
2019.  

Orientering 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

kl. 11.45 



 

6 Frokost Mad og korridorsnak  kl. 12.30 

7 Lederdrøftelse  Website-problematikken for brugere af 
Haug-IT 

Vi holder hinanden orienteret om 
processen.  

Drøftelse kl. 13.00 

8  Evt. og Go’ weekend! 
MGK repræsentantskabsmøde – tilmelding åben til 
på mandag. Send gerne repræsentanter.  
 
Klaverkonkurrence i uge 41 i Utzon. Det er sendt ud 
til skolerne.  
Ny musikskolebygning i Hjørring, 35 millioner 1600 
kvm.  
 
IFVIK: 
CV Obel har fået nye vilkår. Der søges på gængse 
forhold. Kan der gives yderligere midler til 
præcisering af ansøgninger?  
 
FU drøfter spørgsmålet. Vi afventer en 
beløbsstørrelse fra Kristian.  

 kl. 14.00 

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

KiN-møder i fremtiden…. 
KiN 6/9 kl. 9-14 i Brønderslev 
KiN 29/11 kl. 9-14 på Mors 
KiN 24/1 i Frederikshavn 
KiN 19-20/3 internat enten i Hanstholm eller Pinen 

 

http://kulturskolerinordjylland.dk/m%C3%B8dereferater/samradsm%C3%B8der/
https://clicktime.symantec.com/37kgV8GJGjy1hW6cGRJQci86H2?u=http%3A%2F%2Fkulturskolerinordjylland.dk%2Fom%2Fudvalg-og-arbejdsgrupper%2F

