Referat af bestyrelsesmøde i DSF
20. maj 2017, skypebestyrelsesmøde kl. 10-12
Til stede: Inger Due, Marianne Rygner, Sharizad Shamsuddin, Dorte Rolff-Petersen, Jan
Matthiesen (suppl.) og Louise Svane Beck
Fraværende: Dorte Nørgaard, Roberto Sarno, Arthur Vetvik (suppl.), Anne-Dorte Laub, Sune
Agger (suppl.)
Referant: Louise Svane Beck
Ordstyrer: Inger Due
1. Valg af referent
Louise Svane Beck
2. Kommentarer og godkendelse af referat fra sidste møde
Marianne ønsker tilføjet, hvem der er suppleanter under ’til stede’ og ’fraværende’.
Hun ønsker også punktet med ’godkendelse af dagsorden’ tilføjet til næste
dagsordenen for næste møde.
3. Meddelelser fra
a) Formanden:
Der er for lidt kommunikation i bestyrelsen i forbindelse med møder og ved den
generelle kommunikation ved svar på mails. Der ønskes større engagement fra
bestyrelsesmedlemmerne. Svar på spørgsmål må gerne komme i god tid, og ikke lige
før svarfristen udløber.
Alle skal altså svare på Doodle ifm. planlægning af mødetid og også svare på mails i
bedre tid.
Maria Camitz har meldt sig ud af bestyrelsen som suppleant grundet personlige
forhold.
I marts og april var der workshops i Århus, Jan fortæller:
I marts var der workshop med orkesteridéudveksling for strygere. Der var 15
deltagere og alle havde en hyggelig dag. Århus musikskole sponsorerede sandwich.
Næste år vil Kolding musikskole og Anne Meyland stå for samme arrangement.

I april var der violinworkshop på Århus musikskole. Der var ikke så mange deltagere
som håbet, men det var hyggeligt alligevel.
For at uddelegere flere poster til DSF bestyrelsesmedlemmer foreslog Inger, at Dorte
Rolff-Petersen fungerer som ESA-repræsentant suppleant indtil næste
generalforsamling.
b) Uddannelsen v. Marianne og Jan
Aktuelle kurser:
Bratschkursus v/Ilona Telmanyi, 3 deltagere
Cellokursus v/Anders Grøn, 2 deltagere
Violinkursus v/Marianne Rygner og Tove Detreköy, 2 deltagere med eksamen i
november, niveau 1 og 2
Cellokursus v/Dorthe Rolff-Petersen, 5 deltagere, niveau 1 og 3
Violinkursus v/Jan Matthiesen og Shannon Hawes og instructorer Roberto Sarno og
Claus Kanneworf, 11 deltagere, niveau 1-5
Der er diskussion vedrørende prisen for at gå på kursus. Teacher trainerne må
diskutere dette på et internt møde.
c) ESA repræsentant: Udsættes til Anne Dorte er til stede.
Marianne ønsker at Dansk Suzuki Forbund fremsætter et forslag til ESA om, at
dagsorden og dokumenter til ESA møder skal udsendes tidligere, helst en måned før,
så de nationale forbund kan nå at behandle vigtige emner og give mandat til
landerepræsentanten vedr. afstemninger.
Der må endvidere sættes spørgsmålstegn ved at så mange dokumenter klassificeres
som fortrolige. ESA bør begrænse brugen af ‘confidential’.
Inger og Dorte Laub vil udfærdige et dokument herom.
4. Hjemmesiden, facebooksiden
Dansksuzukiforbund.dk lukkes ned (Jan)
Alle opfordres fortsat til at sende billeder, videoer og andet relevant materiale til
Louise som derefter kan komme på Facebook eller hjemmeside.
Det har ikke været muligt at opdrive billeder fra national workshop 2016. Til dette
års workshop bør der på forhånd være en aftale om hvem der tager billeder.
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5. Elevforeningen
Udsættes til næste møde i august.
6. Inspirationsdage i 2017 for lærermedlemmer
Region Midt har valgt at støtte med ekstra penge til workshoppen i august Med
Edward Kreitman. Det betyder flere lærere og flere kursusdage.
9.-10. august: kursus for suzukilærere
11.-12. august: kursus for alle strygerlærere
12.-13 august: elevworkshop
Invitationen sendes ud eller andet program foreligger. Der skrives om datoerne i
næste nyhedsbrev.
7. National Workshop 2017 v/Roberto
Det er vigtigt at arbejdsopgaverne uddelegeres.
8. Kommunikation
Louise opfordrer til at alle medlemmer i bestyrelsen læser en vejledning til god e-mailKultur på følgende links:
http://www.lederweb.dk/strategi/kommunikation/artikel/94802/tjekliste-til-bedremailkultur
https://ecosolutions.dk/faa-mere-succes-med-e-mails-5-tips-til-bedre-e-mail-kultur/

9. Fortsættelse af punkt fra sidste møde vedr. reklame for nye lærerkurser, især på
de instrumenter som klaver, fløjte, guitar, trompet og kontrabas

Marianne foreslår at tage en god yngre elev ud og spille på musikskoler.
Man kan invitere lærere der ikke bruger Suzukimetoden til vores workshops.
Det er vigtigt at gøre det klart for lærerne hvad de selv kan få ud af at blive Suzukilærer.
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10. Skal DSF donere et symbolsk beløb til mrs. Kawakami (tidl. sekretær i TERI
gennem 25 år).

Vi afventer udmelding fra ESA.

11. Afstemning i ESA om Kerstin Wartbergs eksklusion af ESA.
Der er endnu ikke kommet referat fra mødet i ESA.
Det undrer flere bestyrelsesmedlemmer hvordan det kan lade sig gøre at foretage
afstemning til ESA bestyrelsesmødet om et punkt der ikke står på dagsordenen. Det
burde ikke kunne lade sig gøre.
Anne Dorte forfatter, på vegne af DSF, en henvendelse til ESA vedrørende dette.
12. Fastsættelse af næste møde
Næste møde bliver i forbindelse med workshoppen i Århus:
-

13. August om formiddagen i Århus

de bestyrelsesmedlemmer der ikke kan deltage fysisk deltager via Skype.
13. Evt.
Louise bliver kasserer efter sommerferien.
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