Ordinær generalforsamling i

Dansk Suzuki Forbund
afholdt lørdag, d. 10. nov. 2018
Referat
1. Valg af dirigent
Peter Skriver blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i
overenstemmelse med vedtægterne.
2. Valg af referent
Jan Matthiesen blev valgt.
3. Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referat for den ordinære generalforsamling blev godkendt. Der har ikke været nogen
ekstraordinær generalforsamling.
4. Beretning om årets virksomhed
a) Formandsberetning - se bilag
b) Beretning fra ESA repræsentanten - se bilag
c) Beretning fra efteruddannelsen - se bilag
d) Det uafhængige violinkursus har pt. 11 deltagere og har været vært for
inspirationskursus med Helen Brunner og Patricia Rüttiman. Næste år kommer Ronda
Cole.
e) Det uafhængige cellokursus havde 4 lærere til eksamen i juni. Og har pt. startet op med
et nyt hold på 7 kursister.
5. Fremlæggelse af regnskab
a) for foreningen – fremlagt af Erik Matthiesen i sin egenskab af revisorsuppleant, da Jens
Peter Juul, der egentlig var valgt som revisor, måtte forblive kasserer endnu et år, grundet
vanskeligheder med overdragelsen – se bilag
b) for elevmidlerne – fremlagt af Erik Matthiesen af samme årsag som ovenstående – se
bilag
c) for efteruddannelsen – fremlagt af Marianne Rygner – se bilag
6. Bemærkninger til og godkendelse af beretning og regnskab
Beretninger og regnskaber blev alle godkendte.
7. Fastsættelse af kontingenter
Der blev vedtaget uændrede kontingentsatser. De fremfår af hjemmesiden.
8. Valg af bestyrelse
Marianne Rygner (TT-repræsentant), Dorte Laub (Country Director), Sharizad
Shamsuddin (Forældrerepræsentant) og Inger Due blev alle genvalgt.
Blivende i bestyrelsen er Dorthe Nørgaard (Institutionsrepræsentant), Dorte Rolff-Petersen
(Deputy Country Director), Roberto Sarno og Louise Svane Bech. Hvis ikke andet er
nævnt er medlemmerne lærerrepræsentanter.

Suppleanter til bestyrelsen Jan Matthiesen, Turi Vethal og Sune Agger blev genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Peter Juul genvalgt som revisor.
Erik Matthiesen genvalgt som revisorsuppleant.
Nicolai Dragsted genvalgt som revisor for læreruddannelsen
10. Indkomne forslag
Til debat fra Anders Grøn (AG):
”På given foranledning – i.e. cellolærereksamen i juni i Aarhus – vil jeg opfordre til en
grundig drøftelse af ESAs Manual vedrørende observatører ved eksamen, hvor der under
punkt 7 findes følgende citat: ”ESA recognized Instructors and Teacher Trainers must be
allowed to observe examinations in all instruments -------”
[Citatet fortsætter: ”, but must be passive observers and not enter into any decisions made
by the Examiners.”]
AG begrunder sit indlæg i sit ønske om at undgå eskalering af konflikter. Han redegjorde
for sin oplevelse af afvisning til lærereksamen i juni.
Jan Matthiesen nævnte, at Dorte havde begrundet sin afvisning i, at der i forvejen var 2
observatører. Dorte havde desuden forhørt sig om sagen hos Sue Wimpney (ESA).
AG nævner, at dette ikke er gavnligt for samarbejdet mellem cellolærerne i Danmark. Vi
bør samarbejde mere. Vi bør anvende sagen mere principielt, så vi kan støtte samarbejdet
fremadrettet.
Bestyrelsen vil gå videre med at udarbejde et forslag til ESA.
11. Dato for næste ordinære generalforsamling
Aalborg, d. 9. nov. 2019
12. Evt.
Anders Grøn vil gerne have hævet vores basisteknik, bl.a. gennem en workshop, hvor vi
delte vores bedste ”hemmeligheder”.
Inspirationskursus evt. med Caroline Fraser (12.- 13. eller 13.- 14. april 2019)
Generalforsamlingen støtter at foreningen giver underskudsgaranti. Altertivt Caroline
Gowers.
Opfordring til medlemmerne om at komme med idéer til bestyrelsen.
Kompliment til Turi for en flot National Workshop.

