Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Suzuki Forbund
22. marts 2019 kl. 12-13.30, møde via Skype

Til stede: Marianne Rygner, Anne-Dorte Laub Busk, Inger Due, Louise Beck, Dorte RolffPetersen, Turi Vethal
Fraværende: Roberto Sarno, Jan Matthiesen, Sune Agger, Dorte Nørgaard, Sharizad
Shamsuddin

1. Valg af referent
Louise Svane Beck tager referat.
2. Kommentarer til dagsorden
Ingen.
3. Kommentarer til og godkendelse af dagsorden fra generalforsamlingen.
Godkendt. Ingen kommentarer.
4. Nyt fra
a) Formand:
Generalforsamlingen i november 2018 forløb fint. Der kunne have været flere deltagere.
Louise Beck er endelig blevet kasserer og ESA medlemslisten er blevet opdateret.
Inger Due (formand) har arbejdet med workshoppen med Caroline Fraser, der p.t. har 10
lærertilmeldte. Elevpladserne er fyldt op.
Vi er værter for ESAs årlige generalforsamling i 2020. I den forbindelse skal der findes hotel med
konferencemuligheder samt afholdes en koncert i forbindelse med generalforsamlingen. Vi
snakker om, hvorvidt vi skal afholde generalforsamlingen i Jylland eller på Sjælland. Inger Due
foreslår Hotel Legoland, hvor der også er konferencecenter, men Sue Wimpeney har ønsket det
er tæt på Kastrup. Vi skal finde ud af prisforskelle på Kastrup/Billund og hotel i Jylland/Sjælland.
Datoen bliver den 18.-19. april eller 25.-26. april. Inger Due undersøger nærmere om
mulighederne på Hotel Legoland. Dorte Laub undersøger mulighederne i Københavnsområdet.
Dorte Rolff-Petersen vil snakke nærmere med Sue Wimpeney ang. Budget og datoer.
b) Uddannelserne
Der er p.t. 12 på kursus under forbundet, hvoraf de fleste er fra udlandet, og 19 på de
uafhængige lærerkurser, hvoraf de fleste er danske. Dorte Rolff-Petersen fortæller at hendes
kursister tager eksamen i London til cellofest i august 2019.

Snak om, at der er mangel på uddannede lærere indenfor de smalle instrumentgrupper som
klaver, guitar, trompet og fløjte. Dorte Rolff-Petersen tager problematikken med til ESA’s
generalforsamling i Wien i næste weekend, den 30.-31. marts 2019.
Hvordan kan vi gøre det nemmere at tage uddannelsen? Vi skal være mere synlige på
konservatorierne. Der kan/skal søges fonde til at dække uddannelsesomkostningerne.
c) ESA
Der har været orientering via et notat om sagen med Kerstin Wartberg i Tyskland, og vi giver
Dorte Rolff-Petersen mandat til at underskrive brev til ISA om at genoptage Name Agreement
sagen, og Dorte Rolff-Petersen kommer med kommentar om at der fra Dansk Suzuki Forbunds
side ønskes tiltag til mægling mellem parterne. Der er ønske om at Kerstin Wartberg kommer
ind i foreningen igen, da hun er et stort aktiv.
Drøftelse vedr. forslag til ændring i ESA’s teacher trainer manual. Vi har i Danmark haft nogle
uheldige episoder ifm. Eksamener, hvor observatører har påvirket eksamenen negativt.
d) Kasserer
Louise Svane Beck fungerer nu som kasserer. Medlemslisten er opdateret og beskeder er sendt
ud til medlemmer med restance.
5. Diskussion af punkter til ESA’s kommende møde
Er diskuteret under pkt. 4 c)
6. Caroline Fraser-dagene og andre Workshops (VSSL 2019, NW 2019)
Inger Due opfordrer til at udbrede kendskabet til workshoppen med Caroline Fraser. Carsten
Viuf arbejder på at finde lokation til workshoppen i november. Jan Matthiesen og Carsten
tænker over om det giver mening at hyre lærere til guitar og kontrabas, da der måske ikke er
elever. Der skal dog arbejdes videre med om lærerne fra Sjælland vil komme med deres elever.
Evt. arrangere bustur fra København til Aalborg for at få flere elever fra Sjælland med.
7. Elev-kontoen/elevforening
Udskydes til næste møde.
8. Næste møde: Det årlige fysiske møde lørdag d. 22. juni
Louise opfordrer til at mødet bliver længere. Flere vil hellere deltage på Skype for at mindske
rejsetid. Inger forsøger at finde et sted i Odense.
9. Evt.
Ingen kommentarer.

