Referat af bestyrelsesmøde i DSF
19. januar 2018, bestyrelsesmøde på Horsens Musikskole kl. 10-11:30
Til stede: Inger Due, Louise Svane Beck, , Roberto Sarno og, Marianne Rygner, Sharizad
Shamsuddin, Turi Vethal og Dorte Laub
Fraværende: Dorte Rolff-Petersen, Sune Agger (suppl.), Dorte Nørgaard og Jan Matthiesen
(suppl.)
Referant: Louise Svane Beck
Ordstyrer: Inger Due
valg af referent kommentarer til dagsorden kommentarer til og godkendelse af
dagsorden fra sidste møde samt generalforsamlingen nyt fra a) formand b)
uddannelserne c) ESA d) kasserer e) hjemmeside og facebook medlemslisten, optælling, vi
mangler stadig at få nogle af kursusdeltagerne som medlemmer i foreningen, hvad
gør vi ved det? kommende arrangementer for medlemmer idéer til at få sat nye
kurser i gang på de små instrumenter skal/kan vi gøre mere mht. oprettelse af en
elevforening? næste møde (23. marts) inden AM i ESA eventuelt
1. Valg af referent
Louise Svane Beck
2. Godkendelse af dagsordenen
Tilføj pkt om godkendelse af referat.
3. Godkendelse af referat
Ang. Pkt 5: Marianne påpeger at referatet skal være lidt mere udførligt for at gøre det
lettere for udenforstående at læse det.
Ændring af dato til 2018.
Tilføjelse til pkt 6: Regnskabet er godkendt.
DSF regnskab for 2016 skal lægges på hjemmesiden med underskrift fra revisoren.
Marianne sender mail med tilføjelser til referatet fra generalforsamlingen.
4. Meddelelser fra
a) Formanden:
National Workshop I Skanderborg var en succes og en rigtig fin workshop. Tak til
Roberto Sarno for at arrangere den. Inger opfordrer til evalueringsmøde ifm.

Workshoppen. Dette års workshop gav overskud på 5000kr. Lærerne i bestyrelsen
opretter google drev til at dele kommentarer ang. Workshoppen.
Inger udsender snart årets første nyhedsbrev.
b) Uddannelsen v. Marianne og Jan
Intet at bemærke fra Marianne.
Jan Matthiesen, Roberto Sarno, Shannon Hawes og Claus Kanneworf kører
uafhængigt lærerkursus I 2018 med 12 deltagere.
Dorthe Rolff-Pedersen har uafhængigt cellokursus med 4 deltagere i 2018.
Anders Grøn har cellokursus med 2 elever.
c) ESA repræsentant
Der har været ekstraordinært bestyrelsesmøde i ESA. Dorte Laub har bemærket at
punkterne bør have mere tid til diskussion på møderne. Bestyrelsen noterede det.
Danmark var det eneste land, der stemte mod assesments, så derfor gik forslaget
igennem.
Der er bestyrelsesmøde I april igen.
Dorte Laub har udfyldt rapport til ESA ang. Udviklingen I Danmark indenfor
koncerter, læreruddannelse, elever, materialer m.m.
Marianne Rygner formulerer endnu et forslag til ESA ang. Deadlines for fremsendelse
af dokumenter som skal ske tidligere end nu. Dokumenterne kommer før end
tidligere, men det er stadig ikke optimalt.
Der er deadline søndag den 18. februar for DSF bestyrelsen for at kommentere på
Mariannes forslag til ESA
Dorte Laub sender dokumenter ud så hurtigt som muligt
d) Kasserer
Ingen kommentarer.
e) Hjemmeside og Facebook v/Louise
Louise opfordrer til, at der bliver sendt forslag til blogindlæg.
Marianne vil gerne have fjernet gamle Kursusdatoer.
Dokumenter: fjerne dagsordener, så der kun ligger referater.
Vi skal hjælpe hinanden med at formidle detaljer.
5. Medlemslisten, optælling, vi mangler stadig at få nogle af kursusdeltagerne som
medlemmer I foreningen, hvad gør vi ved det?
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Inger har optalt medlemmer:
•

Violin 39 (restance 8)

•

Bratsch 4

•

Cello 11 (restance 6)

•

Bas 2

•

Klaver 11 (restance 2)

•

Guitar 3 (restance 1)

•

Fløjte 1

•

Trumpet 2 (restance 1)

•

Institutioner 30

•

I alt 73 lærermedlemmer og 30 institutioner

6. Kommende arrangementer for medlemmer
Suzukiworkshop for violiner 10.-11. marts i Århus.
Viborg Suzuki sommerlejr hjemmesiden fungerer og tilmeldinger starter 1. Februar.
Årets workshopdato er 4.-8. juli
Orkesterfestival I København med deltagelse fra hele landet 4. Marts
7. Ideer til at få sat nye kurser i gang på de små instrumenter
Inger fremstiller forslag om at lave skandinavisk kursus på de små instrumentgrupper
klaver, guitar, fløjte og kontrabas. Dorte Laub tager forslaget med til Island I april, da
flere teacher trainere er med der.
8. Skal/kan vi gøre mere mht. Oprettelse af en elevforening
Vi tager det op på næste møde den 23. Marts 2018.
9. Fastsættelse af næste møde
23. marts med Skypeforbindelse fra Jylland og Sjælland hvor der opfordres til at alle
møde et kvarter før, så vi er kl til tiden.
10. Evt.
Intet at bemærke.
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