
 
Referat af ordinært KiN-møde + GF 2018  
 

KiN-lederkreds, internat, torsdag-fredag d. 22-23. marts. kl. 9.00-13.00 

Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro  

Punkter  Indhold Type Tid 

  Torsdag d. 22. marts, procesdag   

1 Kaffe og brød   kl. 9.00 

2 Procesdag Under kyndig ledelse af Kasper 
Lorentzen afholder vi en procesdag, 
hvor vi kommer ind i materien af det 
strategiske narrativ, musketer-ed og 
mange andre spændende ting! 

 kl. 9.30 

3 Aftensmad   kl. 19.30 

     

  Fredag d. 23. marts   

  Ordinært KiN-møde 

 
 

  

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

Beslutning 

Beslutning 

kl. 9.00 

2 Lederdrøftelse  Opsamling på gårdsdagens 

proces 
Rigtig fin dag. God platform – 
der kan skabes momentum. 
Faremomenter – obs på hvor 
mange nye ting der sættes i 
gang.  
 
Fagdage i august - d. 13. og 
14. august er vedtaget som 
mulige fagdage.  
 
Lederudvikling, 
kapacitetsudvikling og 
outreach. 
 
Nuancere KiN-møderne. Få 
ledelsesværdierne ned i 
organisationen. Fokus på 

vidensdeling. Sætte det lange 
lyst på i forhold til 
Kulturskoleudvikling i forb. 
med kursusugen frem mod en 
ny Kulturskolelov.  
 
 
FU – griber bolden og tager et 
overblik over de kommende 
møder og tiltag indenfor 
emnet. FU påtager sig rollen i 
forhold til en definition af 
værdibegreberne på 
indsatsområderne.  
 
De enkelte udvalg påtager sig 
rollen i forhold til at læse 
kommisorerne og agere inden 

Drøftelse/beslutning kl. 9.15 



for egen ramme.  
 
Konkrete forslag om 
sommercamp sendes til 
Christian.   
 
Næste møde i Kususudvalget 
ligger d. 13. april  

3 Orientering  MGK v. Jan Jacobsen og DMKL 

ved jan og Morten 
Ny rammeaftale fra 2017. 
Findes på AK’s hjemmeside. 
Optagelsesprøve pt. ansøgere 
fra hele regionen. Mange 
ansøgere – men få bliver 
optaget pga. de økonomiske 
vilkår. 
 
Ole Bech og Emil Gryesten er 
koodinatorer for området.  
 
DMKL: 
To spor: 

1. Samlet interessevaretagelse 
på området. D. 12. april – 
møde på Vartov. Der sættes en 
anden retning – der udvises 
mod og retning fra den nye 
formand. 
 
2. Der arbejdes hen imod en 
Kulturskolelov.   
 
Man vil gerne have et stærkere 
bånd imellem regionerne og 
DMKL.  
 
Anja deltager i KiN-mødet 
sandsynligvis d. 15. juni.  
Møde imellem regionsformænd 
i Kolding i maj måned.  
 

 Solistkonkurrence for klassiske 
musikere: 
 
Man kan komme med som 
solist d. 7. juni d. som 
Kulturskoleelev.  
Det bliver en lille happening 
som kan ses som en appetizer 
til den egentlige 
solistkonkurrence i efteråret.  
 
De gamle 
konkurrencebetingelser kan 
læses igennem mhp. Alder.  
 
 

 
 
 

Orientering/drøftelse/ kl. 9.45 

4 Lederdrøftelse  Praktikordning (PINK)  
Forslag til timemodel – bilag 
Økonomi omkring  
supervisionskurser 
 

Drøftelse/beslutning kl. 10.05 



 Status og næste skridt v. 

Malene  
 
Der er planlagt speed-dating, 
tirsdag d. 24/4 2018 kl. 10-12. 
 
Der er pt. 7 interesserede 
undervisere fra KiN-regi 
(Hjørring, Vesthimmerland og 
Frederikshavn – lige nu er vi 
ved at afstemme med kons, 
om de match vi har kan 
matches med studerende.  
 
Studerende og praktikvejledere 
modtager i nærmeste fremtid 
info om dagen.  
 
Kurset i supervision betales af 
KiN 

  KiN ordinær generalforsamling 
Regnskab 2017, budget 2018 samt 

formandsberetning og beretninger fra 

udvalg sendes ud senest d. 16/3 

  

1 Tilstede Kristian Dalggard, Henrik Hammer, Ask 
Andreasen, Finn Svitt, Morten L. Friis, 
Eva Østergaard, Tove Kobberå, Line 
Møller, Jan Jacobsen, Carsten Baumann 
Christian Larsen, Malene Wennerlin, 
Thomas Albæk Jacobsen,  

Mandtal kl. 10.30 

2 Valg af 
ordstyrer og 
referent 

Christian Larsen, ordstyrer 
Malene Wennerlin, referent 

Beslutning - 

3 Godkendelse 

af dagsorden 

Godkendt Beslutning - 

4 Formandens 
beretning 

Udsendes inden GF 
Godkendt 

Orientering kl. 10.40 

5 Beretning fra 
udvalgene 

Hvert udvalg sender på forhånd et kort 
skriv til Malene senest 12/3 
 
Guitarfestivalen v. Finn: 
Nogenlunde tilslutning. I alt 20 
deltagere – det var lidt for lidt.  
 
En international konkurrence i klassisk 
sal på kons. 10 deltagere. Højt niveau. 
Vinder fra Japan. God ide med 
konkurrence. Vinderprisen er bl.a. at få 
lov til at spille koncerter i forskellige 
sammenhænge. DJM er 
samarbejdspartner.  
 
Festivalen ender med et underskud 
mellem 15 –og 20.000. 
 
Kan KiN dække underskuddet? FU 
anbefaler, at underskuddet dækkes af 

KiN under forudsætning af fremlagt 
regnskab. FU behandler punktet. 
 
Datoen for 2019 meldes ud snarest.  
 
Godt samarbejde med Musikkens Hus.   

Orientering/drøftelse kl. 10.50 



 
Kommentar:  
Kan man tænke guitarfestivalen ind i 
kursustiltagene i august og tænke 
ejerskab hele vejen rundt  i forhold til 
guitarlærerne.  
 
USMUN: 
Orkesterskolen  - der arbejdes på tiltag 
i nærmeste fremtid. 
 
Johanne, dirigentspire, dirigerer NUS i 
forbindelse med Opera i Rebild 2018.  
 
URFUN: 
Tydeligørelse af det rytmiske miljø 
kobles på Kursusugen. 
 
Konsulent  har sat spot på det der kan 
være svær at få øje på.  
 
To undervisere fra hver skole skal 
kobles på. Der forberedes 

fondsansøgninger. 
 
Udvalget skal sende timeberegning og 
dato for weekend. 17. og 18. november  
- camp.   
 
Kommentar: 
Tættere alliance med andre rytmiske 
miljøer i regionen. Spillesteder m.m. 
 
Kursusudvalget: 
Næste møde er d. 13. april. 
 
 
 
 
IFVIK: 
Fondsskrivning går i gang. Der skal 
holdes fokus. De rigtige argumenter 
skal på bordet. 
 
 

6 Regnskab 
2017 

Til godkendelse 
Godkendt under forudsætning af, at der 

ikke dukker noget op under revisionen.  
 
 

Beslutning kl. 11.20 

7 Budget 2018 Herunder fastsættelse af kontingent 
Forslag om at puljen øvrige udvalg 
øges.  
 

Ændringer: 
Internatopkrævning  justeres til 34.000. 
 
Øvrige udvalg skrives op fra 60.000 – 

150.000 
 
Kontingent udregnet på baggrund af en 
øget koordinatorløn. 

 
 

Drøftelse/beslutning kl. 11.35 

8 Indkomne 
forslag 

 Drøftelse/beslutning kl. 11.50 



9 Valg og 
udpegning til 
FU og udvalg 

 FU: Thomas AJ og Christian er 
på valg og genopstiller begge  

Begge er genvalgt 

Malene er ikke på valg 

 FU suppleant:  

Henrik Hammer 

 Revisorer: senest Mads 
Mølgaard og John  

 USMUN: Line, Morten og 
Christian  

 URFUN: Kristian, Palle, Signe, 

Thomas A., Ask? (Ole Beck, 
Lasse Baggenæs, Lasse 
Bomann)  

 Forskningsudvalget (IFVIK) 

- Kristian, Henrik H, Thomas AJ 
og (Henrik Boll)  

 PINK: Malene, Signe  

 Talentweekendudvalg: 

Thisted + Brønderslev +  vært 
2020 + MGK-repræsentant.  

 

Malene tager kontakt til 
Brønderslev op tjekker tidligere 
referater op for næste vært. 

 

Brønderslev ønsker at springe 
værtsskabet over i 2019 og 
vente til 2020 

 

Turen er kommet til 
Vesthimmerland, som påtager 
sig værtsrollen i 2019 

 

 Kursusudvalget: Henrik 

Hammer, Mads Bak, Line, Finn 
+ vakant – kredsen tjekker 
med baglandet.  

 Guitarfestival - Finn, Mads M, 
Anette Wandell 

Morten og Jan er siddende 
repræsentanter i DMKL. 

FU  tager stilling til hvordan 
valget foregår fremadrettet. 

Beslutning kl. 12.00 

9 Evt. Orientering om krop og toner.    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/ 

KiN-møder i fremtiden…. 
15/6 Ordinært møde, Anja Reiff kommer forbi 

 
 
 

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

