Referat af bestyrelsesmøde i DSF
3. Juni 2016, Syddansk Musikkonservatorium i Odense
Til stede: Inger Due, Anne-Dorte Laub og Louise Svane
Fraværende: Marianne Rygner, Dorte Nørgaard, Dorte Rolff-Petersen, Mads Bo Falk, Maria
Camitz og Peter Skriver, Jan Matthiesen, Roberto Sarno
Referant: Louise Svane
Ordstyrer: Inger Due
1. Valg af referent
Louise Svane
2. Godkendelse af dagsordenen.
Ok.
3. Kommentarer til og godkendelse af referat fra sidste møde
Intet at bemærke.
4. Meddelelser fra
a) Formanden:
Dorte spørger Maria Camitz, om hun vil træde ind i bestyrelsen, efter Peter Skriver er
trådt ud.
Inger Due sender nyhedsbrev ud til medlemmerne inden sommerferien.
Vi fortsætter med at bruge doodlekalenderen til at planlægge fremtidige møder.
Claus Kanneworf og Dorthe Rollf-Petersen er blevet udnævnt til instructor.
Inger har sendt Peter Hagn-Meincke en gave for 300kr, da han er blevet syg.
b) Uddannelsen: Intet at bemærke.
c) Kassereren: Intet at bemærke.

5. Meddelelser fra ESA repræsentant Anne Dorte Laub
Louise Svane modtager valg som country director suppleant i ESA.
Medlemskontingent skal være på plads til næste år.
Anne Dorte opfordrer til, at vi støtter fundraising til European Suzuki Teacher’s
Development Trust Fund.
Anne Dorte har fået en årsplan med datoer for f.eks. betaling af kontingent.
Punkter til dagsordenen skal indgives 16. Januar.
Country report skal indsendes senest 30. Januar.
Helen Brunner er blevet udnævnt til æresmedlem for sit omfattende arbejde.
Der er blevet diskuteret en plan for fremtidigt formandskab. Formand Martin
Rütimann vil træde tilbage i 2019 for at give plads til en evt. ny formand.
Udbredelsen af Suzuki: Suzukiforbundene i Kroatien og Ungarn lukker grundet
manglende medlemmer. Der er ingen country director i Holland og ESA har derfor
midlertidigt lukket forbundet ned og tilbudt lærermedlemmerne at blive individuelle
medlemmer.
Forsøg med at lave individuelle Teacher Trainer kurser.
Eksaminationstiden på niveau 3 er ændret fra 30 til 45 min.
Det er ikke muligt at blive eksamineret i to niveauer til samme eksamen.
Nye regler for betaling af eksaminatorer i forbindelse med en workshop.
Ny tidsramme for et level: Et level skal fra start til slut tage mindst 6-7 mdr.
Events: Gallakoncert i Royal Albert Hall
Initiativ til fællesmøde for bratschister in Europa.
Island har tilbudt at være vært for næste Suzuki Convention i 2018.
Anne Dorte opfordrer til større samarbejde landene imellem i forbindelse med vores
nationale workshop.
6. Hjemmesiden
Der skal lægges plan for udvikling af hjemmesiden. Herunder tidsplan, layout og
vedligeholdelse på månedsbasis. Louise snakker med Jan om fremtidsplaner.
Vi vil gøre hjemmesiden mere attraktiv, så den kan dække f.eks. behov for info om
National Workshop efter ønske fra Suzukiinstituttet.
7. Medlemslister
Vi mangler at kontakte violiner, bratsch, cello og klaver. Louise snakker med Jan om
hun skal ringe til violinerne.
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Louise: Violiner
Anne Dorte Laub: celloer.
Inger Due: Klaver, bratsch og institutioner
8. Inspirationsdage for medlemmer
Evt. i forbindelse med efterårsferien, hvor mange europæiske lærere alligevel er i landet
ifm. Jans bryllup.
Oktober i Aarhus: Inspirationsdage for lærermedlemmer
Januar/februar: Videodag på Suzukiinstituttet
Inger Due ringer til Lars Ole Vestergaard ang. workshop i oktober.
Anne Dorte snakker med Köen Rens ang. motivationssnak.
Deadline: 17. Juni.
9. Info om VSSL, Ollerup kurset, National Workshop og evt. andre nationale
begivenheder.
Viborg sommerlejr: Der er plads til flere elever.
Ollerup: Der er plads til flere elever.
Vi skal arbejde videre med nordisk samarbejde på næste møde.
10. Fastsættelse af næste møde
Der sendes en doodle ud til møde før national workshop. Evt. i forbindelse med
inspirationsdagen. Evt. også et møde i august.
11. Evt.
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