Referat af bestyrelsesmøde, d.3. Nov., 2017,
tilstede: Roberto og Inger i Skanderborg, Marianne på Skype fra Kbh., Dorte Rollf på Skype fra
Djursland.
Referent: Inger
Ad 1: Inger
Ad: 2: ingen,
Ad 3: meddelelser fra
a) formanden: Bela Detreköy døde d. 22. September.(nekrologen, skrevet af Marianne og Dorthe
Nørgaard ligger på ESAs hjemmeside og ligges på DSF hjemmeside. På bestyrelsens vegne sendte
jeg en buket blomster til Tove efterfølgende. punkt 6: Peter udnævnes til æremedlem på
gen.forsamlingen, medlemskaber punkt 6,
b) uddannelsen v.Marianne: beretningen er i gang, kunstrådet har nedlagt puljen til støtte af
efterudd., er det grunden til nedgang af kursister?, Marianne kontakter Jan, for at høre om det
uafhængige kursus skal omtales i Mariannes beretning.D.Rollf sender oplysninger til Marianne,
hvis hun vil have det med i rapporten. Marianne sender beretningen til mig senest torsdag aften
før generalforsamlingen, så den bliver læst på mødet.
c) DL er forhindret i mødet i dag pga af hendes deltagelse i guitarkurset i Irland. Hun har ingenting
til punktet. Vi besluttede at holde et bestyrelsesmøde i marts, hvor vi forud for ESA’s annual
meeting kan drøfte sagerne igennem.
Ad 4: Den nationale Workshop: status: pt. 124 tilmeldte, men der kommer flere. De fordeler sig
således: 10 bratscher, 16 cello, 13 guitar, 13 klaver, 72 violin.
Skanderborg kulturskole står for underskudsgaranti (5-8000)
Roberto sender ud til hver instrument-gruppe-”hovedinstruktør”, så hver lærer informerer sine
elever.
Punktet sluttede vi her, da resten af den praktiske snak fulgte efter mødet.
Ad 5. Ved sidste års generalforsamling meddeltes at Jens Peter Juul stoppede som kasserer og
Louise Svane beck skulle overdrages kasserertjansen. Det er imidlertid ikke sket pga. forskellige
omstændigheder. Jens Peter er stadig fungerende kasserer. Derfor må revisorsuppleanten, Erik
Matthiesen revidere regnskabet. Louise overtager kassererrollen straks efter generalforsamlingen.
Det skal være en udenfor best., hvem er revisor suppleant? JP. Er stadig kasserer. Marianne
sender uddannelsens rengskab til mig, jeg sender det ud som bilag sammen med foreningens
regnskab forud for generalforsamlingen – eller begge regnskaber bliver omdelt til
generalforsamlingen.
Peter Hagn-Meincke udnævnes som æresmedlem af DSF på gen.forsamling
Ad 6. Vi rykker efter liste på Jan/Shannons og Dorte Rollf’s kursusdeltagere, da de skal være
medlem af DSF. Jens Peter mangler EAN nr på Instituttet. (John Dalgaard) Findes et sådant eller
hvordan plejer de at betale institutionsmedlemsskab?
Der kommer ikke flere nye lærermedlemmer. Et par stykker har ønsket at melde sig ud, da de ikke
længere er aktive suzuki-undervisere. Medlemstallet er pt. 65.
Ad 7: 2018 vil Turi Vethal gerne arrangere; 2019 Carsten Viuf og Ålborg Kulturskole; 2020: måske
Albertslund er klar til den tid?
Ad 8: Kan vi mon klare os med 1 fysisk møde om året? Det er frygtelig frustrerende at folk er så
sene til at svare. Jeg forsøger i det kommende år at få lagt 1 fysisk (forhåbentlig på konservatoriet i
Odense. Søndag er bedst) og 2 Skype-møder (måske en fredag formiddag).

Bliver man pludselig forhindret er det alle bestyrelsesmedlemmers opgave at meddele det hurtigt
og selv komme med alternativ dato for et møde.
Ad 9. evt.: Louise har fået Mariannes kurser til opslag på hjemmesiden, Jan må sende sine til
Louise. Dortes ligger der.
2. weekend i marts er der violin-workshop i Århus.

