Referat af Ordinært bestyrelsesmøde i DSF
Fredag, d. 21. juni 2019 på Horsens Musikskole
Til stede: Inger Due, Roberto Sarno, Turi Vethal, Dorte Rolff, Dorte Laub,
Marianne Rygner (via Skype), Jan Matthiesen
Afbud fra: Sune Agger, Dorte Nørgaard, Louise Svane Beck, Sharizad
Shamsuddin
Pkt. 1
Inger Due blev valgt til ordstyrer og Jan Matthiesen til referent.
Pkt. 2
Kommentar til referat. Bestyrelsesmødet flyttet fra 22/6 til 21/6.
Pkt. 3
a) Meddelelser fra formanden (v. Inger Due)
Tillykke til Claus Kanneworff med udnævnelsen til Teacher Trainer på violin.
13- 14/4 var der workshop med Carline Fraser i Horsens. Det var en fin
inspirerende workshop. Der bliver en klaverudvekslingsworkshop i
København 6/10.
Birthe Reese døde efter sygdom d. 2/5.
Medlemstallet er stigende. Der er nu 86 aktive medlemmer. Der er nogle
institutioner, der trækker deres medlemskab. Vi vil forsøge, at gøre gevinsten
for institutionerne tydeligere ved at invitere til inspirationskurser.
b) Meddelelser fra ESA (v. Dorte Rolff). Vores forslag vedr. observatører til
lærereksamen blev ikke vedtaget. ESA opgiver at foretage sig noget overfor
Kerstin Warberg. Det bekræftes fra ESA’s side, at Nameagreement stadig
gælder. Der kommer et referat fra mødet, se ESA’s hjemmeside.
c) Meddelelser fra uddannelsen. (Marianne) 13 på det officielle kursus. Dorte
regner med at starte med 10 stykker, Jan regner også med ca. 10 stykker.
Der er også nogle, der går i udlandet. Jan foreslår et skandinavisk
samarbejde omkring Teacher Training på de sjældne instrumenter. Vi går
videre med sagen.
d) Meddelelser fra kassereren. Meddelelser følger senere.
Pkt. 4
Der bliver ESA board meeting (22.) 23.- 24. april, det fortsættes med
Teachers Convention 24.- 26. april. Vi vedtog at lægge det i København.
Lokale kontaktpersoner: Turi og Dorte Laub, Sharizad. Tovholder for koncert
Jan. Vi prøver, at få alle instrumenter repræsenteret og dansk musik vil blive
prioriteret.
Pkt. 5
Udnævnelse af æresmedlemmer. For at komme i betragtning som
æresmedlem skal man have gjort en mangeårig indsats for Suzuki™ metoden
i Danmark på nationalt plan. Alle kan indstille mulige kandidater til
bestyrelsen, der herefter vil behandle sagen. Dette bekendtgøres i det næste
nyhedsbrev.

Pkt. 6
Vi har oplevet medlemmer af bestyrelse, som ikke har deltaget i særlig mange
møde. Vi har brug for aktive medlemmer, så måske bør man overveje sit
kandidatur, hvis man har problemer med at deltage aktivt i bestyrelsen.
Pkt. 7
Eventuelt. Udsat.
Dato for næste bestyrelsesmøde. 25/10 kl. 10- 12 i Kolding (hos Louise).

