Formandsberetning, 2018:

Kære kolleger og medlemmer,
Så er der pludselig gået et år siden sidste National Workshop og den ordinære
generalforsamling i Skanderborg sidste år.
Vi har alle haft fart på i hver vores egen lille Suzuki-verden og for nogen har der også været
store - og måske internationale begivenheder i kalenderen.
D. 24. august mistede vi desværre et af vores æresmedlemmer, teacher trainer og
klaverlærer Peter Hagn.Meincke. Peter var i sin tid med til at starte DSF og han var formand
for foreningen gennem en årrække. Peter underviste først i Herning siden i Kolding
Musikskole, hvor mange elever har nydt godt af ham som lærer og mentor. Peter blev brugt
som lærer og censor ved teacher training rundt om i Europa, bl.a. startede han Suzuki klaver
op i Island, hvorfra vi lige nu har Kristinn som lærer på vores workshop her.
Jeg vil bede jer rejse jer og mindes Peter.
Medlemstallet i foreningen er stadig stigende og det er fantastisk dejligt.
For 1 år siden var vi 71 medlemmer, nu er vi oppe på 86 (dog er der stadig 27, der skylder at
betale kontingent…). 15 nye medlemmer på det sidste år. Det er dejligt. Heldigvis er der
godt gang i lærerkurser for speciel violin, men det vil Marianne og Jan berette om
senere.Desuden har vi 28 institutioner som medlemmer.
Vi har dette år i bestyrelsen været ramt af problemer med at kunne mødes. Vi er alle travle
mennesker, så desværre har vi kun holdt 2 møder, begge via Skype-forbindelse ml.
Sjælland og Jylland. Det betyder da også at vi desværre ikke kan prale af at have udrettet
ret meget i denne sæson.
Vi har forsøgt at få startet en ny kasserer, nemlig Louise Svane op. Det har været en meget
lang og sej omgang - og jeg skal ikke udpege nogen som skyldige, blot konstatere at det nu
ser ud til, at der er en løsning på vej meget snart. Og her taler vi ikke om år men dage før de
sidste bankdokumenter er underskrevet og processen er klar :-)
For at holde jer medlemmer lidt underrettede om, hvad der sker på den nationale
Suzuki-scene, har jeg udsendt 4 nyhedsmails, jan., juni, august og oktober og I vil altid
kunne finde nyheder, referater og andet på vores hjemmeside, der jo sidste år skiftede navn
til nu at hedde www.Dansksuzuki.dk
På hjemmesiden kan man følge med i lærerkurser, workshops og hvad der ellers rører sig.
Her vil jeg opfordre til at I alle går ind og tjekke at I er korrekt opført på medlemslisten og jeg
vil også bede jer tjekke, at I er korrekt opført på ESA’s medlemsliste.

Der er dog blevet tid til et par arrangementer.
29. juni - 3. juli blev der afholdt en stor Cello Expo i Århus med Dorte Rollf-Petersen som
initiativtager og leder. Her deltog 90 børn og 40 lærere. Stort tillykke til Dorte og super flot !!

I august arrangerede det uafhængige violinkursus inspirationsweekend for alle
lærermedlemmer. Det foregik på Albertslund Musikskole. Helen Brunner og Patricia
Rüttimann var inviteret og der var inspirerende oplæg, demonstrationer og masser af snak
og vidensdeling. Jeg kan ikke nok anbefale alle til at komme og deltage i sådanne dage. Det
er fantastisk at møde kolleger på den måde.
Af workshops for elever kan nævnes Viborg Suzuki Sommerlejr, der endnu engang fandt
sted i starten af sommerferien. Nu for 12. år i træk. Med Roberto som leder og initiativtager.
Næste års nationale workshop kommer til at foregå i Ålborg. Datoen ligger fast, 9.-10. nov.
2019. Aalborg Kulturskole og Carsten Viuf står for workshoppen.
Foreningens økonomi ser ikke helt dårlig ud og I tænker måske også over, hvad I egentlig
får for jeres kontingent - ud over nogle mails engang imellem. derfor vil jeg bede jer under
punktet eventuelt at komme med idéer til inspiration til os alle, så kunne bestyrelsen måske
få arrangeret et spændende inspirerende kursus inden vi ses næste år.
Jeg vil til slut takke Turi og hendes hjælpere for at arrangere dette års Nationale workshop.
Det er et kæmpestort arbejde til rigtig mange elever, familiers og læreres glæde.

Jeg vil - i lighed med sidste år - slutte min beretning med ønsket om en fortsat god national
workshop og herefter et nyt godt år. Jeg vil gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for
samarbejdet.
Brug bestyrelsen, kom og vær’ med ved de forskellige arrangementer, læs og deltag i
debatterne rundt omkring i den virkelige og den digitale verden.

