Bestyrelsesmøde Dansk Suzuki Forbund den 25. oktober 2019
Skypemøde med to mødesteder: Kolding og København.

I Kolding: Inger Due, Roberto Sarno, Dorte Rolff-Petersen, Jan Matthiesen, Louise Beck,
På Sjælland hos Sharizad: Dorte Laub Busk, Marianne Rygner (fra kl. 10-11), Sharizad
Shamsuddin
Fraværende: Turi Vethal, Sune Agger, Dorte Nørgaard

1. valg af ordstyrer og referent
Inger Due er referent og Louise Beck er referent.

2. Evt. kommentarer til referat fra sidste bestyrelsesmøde, d. 21. juni, 2019 (vedhæftet
mailen)
Ingen

3. Nyt fra:
a. formand, Inger Due
Inger har udsendt to nyhedsmails og opfordret til at betalte kontingent.

b. ESA, Anne Dorte Laub
Nærmere info under punkt 4.

c. uddannelserne (Marianne, Dorte og Jan)
Marianne: Regnskabet fra 2018 er blevet revideret og sammensmeltes med regnskabet for
2019. Der er et overskud pga. deltagerbetaling og et manglende udbetaling af honorar til
lærere. Pengene til honorar bliver udbetalt til lærerne i 2019, hvorfor der er bedre overblik når
regnskabet over 2019 er klart.
Jan Matthiesen meddeler om 8 studerende og Dorte Rolff Petersen har 10 studerende. Jan
Matthiesen og Dorte Rolff Petersen fortæller om et godt møde i Madrid i oktober med
International Teacher Trainer Convention, hvor de oplever samme problematikker som hos os:

Hvordan klarer vi generationsskiftet på en god måde og hvordan nærmer vi os hele verden
imellem, når vi bruger forskellige uddannelsessystemer.

d. Kassereren, Louise
Medlemsbetalinger er godt undervejs og Louise Beck forbereder regnskab til fremlæggelse ved
generalforsamlingen.

4. ESA board meeting 2020, (22.) 23-24. april, 2020, fortsættelse med Teacher Convention 24.26. april er nu flyttet til Århus, status v. Jan og Dorte Laub. Hvor langt er projektet? Indhold?
Nedsættelse af arbejdsgrupper
Det viste sig at blive alt for dyrt i KBH, derfor bliver det i Aarhus nu, Jan har kæmpet hårdt for at
finde gode steder: bestyrelsesmøde på Aarhus Musikskole, frokost på Musikskolens cafe.
Convention bliver holdt på Aros, det er booket. Madordning planlagt, restauranter booket.
Breakouts på Musikskolen, koncerten på Aros. Aros danner også ramme for koncerten.
22. april ankommer deltagere og convention kører 23.-24. april med koncerter forskellige
steder på Aros om aftenen den 24. april.
Der bliver brug for praktisk hjælp på dagen, men indtil da er det praktiske på plads.
Der er mange amerikanere, der er interesserede i at komme. Vi skal spørge ESA om det er i
orden.
Sue Wimpeney har sendt en meget deltaljeret plan for weekenden.
Programmet skal være færdigplanlagt inden jul. Forslag sendes til Jan.
Gerne dansk musik.

5. Orientering om NW i Ålborg, deltagerantal….
Carsten Viuf meddeler om problemer med tilmeldinger til workshoppen. Der er ca. 80 elever
tilmeldt. Der er ingen bratscher tilmeldt. Lilja Hjaltadottir har meldt afbud pga. sygdom.
Der er ikke mange deltagere fra Nordjylland, men mange deltagere fra Aarhus.
Workshoppen giver sandsynligvis underskud.
Planen for workshoppen de kommende år:
Ingen fra Sjælland har endnu meldt sig til at tage workshoppen i 2020.
Bestyrelsen inviteres med ud at spise med lærerne.

Datoen for 2020 er 14.-15. november 2020 på Kolding Musikskole
2021: Sjælland
2022: Horsens
2023: Sjælland v/Turi Vethal
2024: Aarhus

Ift. workshoppen i Kolding:
Tilmeldingen skal ligge klar inden sommerferien.
De mest efterspurgte teacher trainere skal spørges allerede nu.
Karin Hallberg inviteres til at undervise i bratsch i 2020.
Turi Vethal vil tage sig af tilmeldinger via hjemmesiden samt klargøring af hjemmesiden.
Lærere booker selv flybilletter og hotelbookinger kan Jan Matthiesen være behjælpelig med.
Lønudbetaling tager kassereren sig af.
Skemalægning sker i samarbejde mellem bestyrelsen og Kolding Musikskolen.

Jan Matthiesen anbefaler at bruge nogle niveau 5 lærere, nogle velkendte lærere samt nogle
yngre lærere fra Europa.
Michaela Zennbauer anbefales af Dorte Laub.

6. Den ordinære generalforsamling 9. nov. kl. 17.
•
•
•

•

Regnskaber
o Revideres og foreligger snarest.
Kontingentsatser
o Uændret.
Valg til bestyrelsen: På valg er: Dorte Nørgaard, Dorte Rolff-Petersen, Roberto Sarno og
Louise Svane Beck
o Dorte Rolff-Petersen, Roberto Sarno og Louise Beck modtager alle genvalg. Vi
venter på svar fra Dorte Nørgaard.
På valg er alle 3 suppleanter: Jan M., Sune Agger og Turi Vethal
o Alle modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår at Dorte Nørgaard bliver suppleant og Turi Vethal træder ind som
institutionsmedlem.
Dorte Rolff foreslår Caroline Trier Madsen som suppleant og Caroline acceptere.

7. evt. - herunder fastsættelse af næste møde
Dorte Rolff-Petersen og Morten Spangaard har en kontakt til Mary Lou Roberts, som er guitar
teacher trainer og prøver at lave et dansk kursus med foreløbigt 5 kursister. DSF skal invitere
Mary Lou til at komme, da der har været nogle sager i ESA om hvorvidt man som TT kan komme
som udefrakommende og lave kursus, når der i forvejen er aftale med en der plejer at lave det.
Jan Matthiesen fortæller at flere andre guitarister er interesserede. Mary Lou afholder kursus i
Belgien med fuldt besat kursus på 10 deltagere. Når TT ikke er bosat i landet kan man ikke lave
independent kursus, men hvis DSF inviterer kan det godt lade sig gøre.
Marianne Rygner siger at der ikke er noget i vejen for det. Bestyrelsen kan invitere en
gæstelærer til at lave independent kursus, men der skal foreligge en tilladelse fra bestyrelsen til
det.
Dorte Laub Busk sender invitation til Mary Lou på bestyrelsens vegne og finder datoer for
kurset. Det skal også lægges på hjemmesiden med invitation til interesserede deltagere.
Der kan lånes lokaler i både Kolding og Aarhus.
Bestyrelsen er enige om, at det er en god idé og støtter forslaget.

Bestyrelsen drøfter bekymring for udviklingen af klaversuzuki i Danmark og vil formulere et
brev til Anne Birthe Andersen med forslag til fornyelse og udbredelse af suzukiklaver - herunder
at flere kommer på kursus.
Bestyrelsen opfordrer til at Teacher Trainerne afholder et årligt møde, som Marianne Rygner
indkalder til. Det tages med til næste møde.

Næste møde fastsættes til: 26. februar 2020.

