Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 10. aug, 2017, kl. 17- 18:30 på Århus Musikskole

1. valg af referent og ordstyrer
Ordstyrer: Inger. Referent: Sune
2. godkendelse af dagsorden
Den er godkendt, men med den tilføjelse at vi skal forholde os til referatet fra sidste
møde. Her står der forkert dato i referatet. Der står d. 20. maj og det er d. 19. maj.
3. meddelelser fra
a. formanden,
Der kom nyhedsbrev ud inden sommerferien. Ellers kommer nyheder
under de forskellige punkter.
b. uddannelsen v. Marianne
Der er ikke nyt siden sidst.
c. ESA-repræsentanten, Dorte. Herunder referat fra Köln og kort
diskussion om ESA’s udemokratiske måde at udsende dagsorden til
best.møde og AGM på, v. Marianne. Dorte og undertegnede laver inden
mødet udkast til DSF’s forslag til ESA om at begrænse brugen af
“fortroligt”
Bestyrelsen giver Dorte mandat til at sende det ud til bestyrelsen, som
hun behøver bestyrelsens tillid til – men Dorte sorterer. Sue Wimpney har
lovet at være hurtigere fremover. Inger har lavet et udkast til en opfordring
til ESA om at sende dagsorden rundt mindst 30 dage i forvejen. Inger
sender udkastet rundt i bestyrelsen, der er positiv omkring forslaget.
Dorthe laver en opsummering af centralepointer fra ESA inden næste
møde i bestyrelsen.
Forslag til ESA:
The Danish Board members sends ESA our strongest recommendations to send all
paperwork before the AGM and any other meeting at least one month in advance before
the meeting take place.
It will give all members a real basis to share and consider questions and solutions in the
best way. Many of the subjects take time to consider, there are many pages to read and
understand, all written in English, a language foreign to many CD’s.
We are convinced that this longer preparation time will be a
positive and necessary change.
On behalf of the Danish Board,
Dorte Laub and Inger Due

d. hjemmesiden og fb, v. Louise

Louise har været aktiv og lavet forskellige aktiviteter. Der kommer et nyt
blogindlæg her i august. Jan har taget nye billeder, som han også sender
til Louise. Vi opfordrer til at sende materiale til Louise.
4. nat. workshop i Skanderborg v. Roberto
Lærerkræfter er kommet på plads. Der er klaver på plads. Vi mangler at få hjemmeside
og tilmelding op at køre. Turi vil gerne lave hjemmeside med tilmelding – det skal vi blot
bede hende om. Der skal reklameres for workshoppen. Vi regner med, at prisen bliver
den samme som sidst, men Roberto regner på om det kan løbe rundt. Roberto laver en
skitse til en folder, som han sender til Inger. Det skal ud snarest, da vi er sent med at få
information ud. Deadline for at få materiale ud: Med sæsonstart. Vi har følgende
instrumenter med: Violin, bratsch, klaver, cello og guitar. I løbet af workshoppen kan
reklameres for kontrabas, fløjte, trompet – Inger inviterer Susanne Beckmann, Gitte
Grøn/Svend Vermund, Peter Skriver til at deltage med en præsentation sidt lørdag
eftermiddag.
5. Hvordan kommer vi videre med elev-foreningen
Jan sender navn og kontaktinformationer på en interesseret forældre, der har erfaring i
at lave foreninger til Inger og Roberto. Vi kan invitere hende til næste møde i
bestyrelsen.
Sune har undersøgt udlodningsmidler, og der er faktisk en pulje, der kan søges nu, også
selv om der ikke er oprettet en elevforening, og som ville kunne bruges fx til den
nationale workshop: http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/amatoermusik/ .
Ansøgningsfrist d. 15. august!
6. kommunikationen i bestyrelsen, er den blevet bedre?
Intet at bemærke.
7. tiltag for reklame for uddannelsen
Inger ønsker at vi udarbejder materiale med informationer om uddannelsen, der kan
sendes til institutionerne. Brainstorming: Facebook, mund til mund, roadshow. Punktet
tages op igen på næste møde.
8. fastsættelse af næste møde (der skal være inden gen.forsamling, d. 11. nov. Jeg
foreslår et Skype-møde i ugen op til.
Inger laver en doodle og indkalder til et skype-møde.
9. evt.
Sue har sendt et brev til Inger om teacher trainer convention i London, hvor der mangler
en del tilmeldinger. Vær opmærksom på, om I har tilmeldt jer.
Inger sender opkrævninger for kontingent ud.

