
 

 

 

Referat 

 

KiN generalforsamling d. 23. oktober 2020. kl. 10.00-12.00 
Online på Teams, invitation sendt via Outlook 

Punkt
er  

Indhold Type Tid 

1 Tilstede 

Ask Andreasen, Bent Hjort, Christian Larsen, 
Eva Østergaard, Finn Svitt, Henrik Hammer, 
John Fuglsang, Kristian Dalgaard, Lasse 
Baggenæs, Lasse Bohmann, Line Møller, Mads 
Bak, Malene Wennerlin, Martin Bruun, Palle 
Vang, Rene Krone, Sofie , Jan, Morten, Tove, 
Sofie Dahl Nordlund 
 
Velkommen til Bent Hjort fra Mors – 
konstitueret leder til 1. januar.  

Mandtal kl. 10.00 

2 
Valg af 
ordstyrer og 
referent 

Thomas – ordstyrer 
Malene - referent 

Beslutning - 

3 
Godkendelse 
af dagsorden 

Godkendt Beslutning - 

4 
Formandens 
beretning 

Vedhæftet som bilag 
Stor tak til formanden for en eminent indsats.  

Orientering kl. 10.10 

5 
Beretning fra 
udvalgene 

Dette gøres mundtligt i kort form, men alle 
udvalg bedes sende deres skriftlige beretning til 
Malene på enten for- eller bagkant af GF. 
Beretning fra IFVIK og PINK er vedhæftet som 
bilag. 
 
IFVIK  
Eva Østergaard har et ønske om at træde ind i 
udvalget. 
 
Fokus på konkrete tiltag og handleplan 
effektueres i løbet af efteråret.  
 
Kursusudvalget 
Der arbejdes benhårdt! 
 
URFUN 
Der planlægges onlineseancer. Der er sendt 
mails ud fra Sofie vedr. onlinebegivenhederne 
og skolerne er inviteret til at være med-vært på 
fb.  
 
 
Guitarfestivalen 
Festival til foråret – kan ændre karakter alt efter 
corona. Man er nysgerrig på URFUNS erfaringer.  
 
NUS 
Det blev afviklet et corona-sikkert NUS på 
toppen. Der blev arbejdet med komposition. 
Eleverne med interesse for kompositon, kan 
henvende sig hvis de ønsker sparring eller 
fremførelse af kompositioner. 
 
Vi håber på forårsstævne. Værtskaberne 
fastholdes som aftalt. Hvis et stævne aflyses, er 
det den næste værtsskole der står for tur.  

Orientering kl. 10.20 



6 
Regnskab 
2019 

Til godkendelse, regnskab er vedhæftet med 
den bemærkning, at det blev sendt til 
revisorerne i sidste uge og bliver revideret på 
onsdag d. 28. oktober. 
 
OBS nyt revideret regnskab er fremsendt.  
 
Bemærkning om, at alle udvalg skal tilstræbe at 
overholde budgetterne. 
 
Regnskabet er overgivet til en reg. revisor som 
vil komme med forslag til håndtering af de 
forskellige konti – sådan at det hele bogføres i 
et system og forenkles. 
 
Kompleksiteten i KiN er steget – det kræver en 
anden styring.  
 
Beslutning: 
Regnskabet er godkendt. 

Beslutning kl. 10.45 

7 Budget 2020 

Fastsættelse af kontingent, forslag til budget 
bliver præsenteret på generalforsamlingen  
 
Bemærkning - Jan Jacobsen: NUS udgifterne 
skal balancere. Andre områder kan kræve 
investering fra den opsparede egenkapital.  
 
Budget og kontingentniveau til behandling på 
GF bør fremsendes på forhånd. 
 
Christian: 
NUS har over årene opsparet midler. Det kan 
blive kompliceret, hvis alle projekter skal 
budgetlægges præcist. Likviditeten er i balance. 
NUS overskuddet har været brugt til at 
igangsætte URFUN og IFVIK. 
 
Finn: 
Ok med investering  fra egenkapitalen i NUS. 
Hvor stor skal egenkapitalen være? Den kloge 
investering.  
 
Thomas:  
Budgetter skal overholdes i det langsigtede 
økonomiske perspektiv. Udsyn i økonomien – 
det kræver strategiske investeringer og 
økonomien skal balancere. 
 
Henstilling fra kasseren: 
Mail vedr. opkrævninger fra kasseren til kredsen 
skal læses og besvares med det samme.  
 
Beslutning: 
Budgettet er godkendt 
 
 

Drøftelse/b
eslutning 

kl. 11.00 

8 
Indkomne 
forslag 

 Forslag fra Jan, Tove K, Kristian og 
(Jane Wieben) vedr. indsats for at 
integrere alle fag i kulturskolerne. 

 Begge forslag findes i vedhæftet bilag 
 
 
Udvalget har haft møde i Februar 2020 
med fokus på at integrere 
kulturfagene og en undersøgelse af 
området. Der er pt ikke et formelt 
samarbejde.  
 
Ligeværdigheden – der er kollegaer 
som ikke føler sig nævnt. Vi går 

Drøftelse/b
eslutning 

kl. 11.15 



derved glip af vidensdeling på tværs. 
Kobling imellem fagene – profilering 
og synlighed. Hvad går vi glip af, hvis 
ikke vi kan brande mangfoldigheden. 
Området skal støttes via et udvalg.  
 
Christian: 
Et rigtig godt forslag – lige muligheder 
for eleverne. Lina fra Hjørring kunne 
være med i udvalget.  
 
Jan: 
Kortlægning af området er en vigtig 
faktor. Der er en del i det her, som 
kunne være med til at løfte området. 
 
Thomas: 
En rigtig god ide – behovet kommer 
nedefra. Vi har også elever, der kunne 
have  interesse for Kulturfagene. 
 
Der har været afholdt webinar omkring 
en nordisk undersøgelse – der kunne 
hentes derfra idéer til dette projekt.  
 
Beslutning: 
FU får ansvaret for sammen med Sofie 
at komme med forslag til at tænke 
undersøgelsen ind i denne 
sammenhæng 
 
 
Finn: 
Opbakning til initiativet. De ansatte 
skal med i samarbejdet. Der er ikke 
mange ansatte på området – så 
samarbejdet er vigtigt.  
 
Kristian: 
IFVIK kunne tilbyde et samarbejde 
med det kommende udvalg omkring 
dataindsamling. 
 
Ask: 
Kunne man åbne den for lærerne fra 
skolerne?  
 
 
Beslutning: 
Jan, Kristian og Tove tager aktion på 
yderligere kandidater. Kristian er 
bindeled i IFVIK.  
 
 

 Forslag fra FU - nedsættelse af 
følgegruppe til TK-weekend 
 
Jan:  
God ide med følgegruppe som Aalborg 
kunne være tovholder på. Et åbent 
forum. Med ledere og lærere – 
implementere viden fra området. 
Dialog med de personer, som har 
kontakt til eleverne på området. Vigtig 
med et åbent forum.  
 
Ask:  
Vigtig med kvalificering og 
samarbejde.  
 
Kristian: 
Udvalget kunne have fokus på 



talentarbejdet  i øvrigt – ikke kun 
talentweekenden. Forslag om at  
URFUN og USMUN deltager i 
samarbejdet 
 
John: 
Hvilken rolle skal udvalget have?  
 
Thomas: 
Fu har ikke talt om udvalgets funktion. 
Men et bud kunne være, at vi sammen 
får lavet et godt tilbud  – og det 
kræver input fra kredsen. En 
revitalisering af området.  
 
Mads: 
God ide, at MGK har større tilknytning 
til weekenden. Vil det give mening, at 
deltage fra kons også er med?  
 
Christian: 
Sikre en forankring i regionen. At 
behovene for talentarbejdet  opfyldes. 
 
Finn: 
Dejligt at Aalborg byder ind – vigtigt at 
det stadigvæk er et KiN-initiativ. 
Drøftelser omkring sammenhæng 
mellem bredde og elite. Gør vi det 
rigtige på den rigtige måde.  
 
Martin: 
Et åbent miljø hvor lærerne og 
eleverne  kan komme med.   

 
 
Thomas: 
En følgegruppe kan være med til at 
kvalificere arbejdet.  
 
Beslutning: 
Der er opbakning til et følgeudvalg – 
kommissoriet er ikke afklaret. FU og 
AK tager en dialog om det i nærmeste 
fremtid.  

9 
Valg og 
udpegning til 
FU og udvalg 

 FU: Christian er på valg og 
genopstiller. Thomas er på valg og 
genopstiller ikke. Henrik stiller op til 
FU og han har tidligere sendt sin 
motivation for sit kandidatur på mail. 

 

Beslutning: 

Henrik Hammer valgt til FU 

 •Revisorer: senest Mads M og John 

John 

 

Beslutning: 

Begge er genvalgt.  

 

Der er koblet en ekstern revisor på.  

 •USMUN: Morten og Christian 

Morten og Christian fortsætter 

 •URFUN: Kristian, Palle, Lasse 
Baggenæs, Ask, Lasse Bomann (LB til 
godkendelse) og (Ole Beck)  

 

Ole Beck deltager ikke i udvalget 

Beslutning kl. 11.40 



Resten fortsætter 

 •Forskningsudvalget (IFVIK) - 
Kristian, Henrik H, Thomas AJ, Martin 
(MB til godkendelse) og (Henrik Boll)  

 

Henrik Hammer er fratrådt. Eva 
Østergaard træder ind i udvalget. 

 •PINK: Malene, Signe 

 •Kursusudvalget: Henrik, Mads B, 
Tove K, Rene og Finn 

Tove og Henrik træder ud. 

 

Jan Jacobsen træder ind. Kristian 
foreslår Jane Wieben.  

Kursusudvalget beslutter hvordan 
udvalget skal sammensættes. 

 

Note: 

Normalvis deltager lærerne ikke i 
udvalgene, men lærerne kan 
kontaktes af udvalgene for sparring 

 •Guitarfestival: Finn, Mads M og 
(Anette Wandel) 

Mads M deltager ikke i udvalget 

 •DMK bestyrelse: Morten er på valg 
og genopstiller. Formanden har truffet 
en beslutning om, at de to kandidater 
er på valg på skift.  

 

Beslutning: 

Morten er genvalgt.  

9 Evt. 

Vi siger tak for i dag 
 
Bent Hjort: Har kontor på Vartov og er ansat 
som tovholde for Orkestermester, har kontor 
sammen med DMK – en ’bagvej’ ind til DMK.  
Materialer til brug i orkestrene rundsendes til 
kredsen.  

 
kl. 11.55 

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

KiN-møder i fremtideN: 
 
Næste Kin-møde er planlag til d. 20/11 – 2020. Sandsynligvis virtuelt.  
Fastlægges af FU 
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