Referat af bestyrelsesmøde i DSF
11. September 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, 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:
Inger Due har overtaget mailadressen dansksuzukiforbund@gmail.com
b) Uddannelsen: Intet at bemærke.
c) ESA repræsentant:
Sue wimpeney har sendt en invitation til at deltage i efteruddannelseskursus på
SCEU (Suzuki early childhood education) i Schweiz. Deadline 1. Oktober.
Det kommer med i nyhedsbrevet.
Anke har skrevet mails til Dorte Laub ang. fløjteinspirationskursus og foreslår at hun
laver et inspirationskursus på national workshop i år.
Sue Wimpeney har kontaktet Suzukiinstituttet ang. en elev der gerne vil have
undervisning i Københavnsområdet, men har ikke fået svar. Sue kontaktede derfor
Dorte, som har svaret og Dorte undersøger nærmere.

d) Kassereren: Intet at bemærke.
5. Hjemmesiden
Louise har modtaget alle informationer og log-in til hjemmesiden fra Jan Mathiesen og
Rasmus.
Inger Dues datter Julie kan lave hjemmesiden, så den bliver klar til generalforsamlingen.
Det koster 4000,Louise er tovholder og kontakter Julie Due-Steffensen.
6. Medlemslisten og foreningens økonomi
Inger sender mail personligt til restancemedlemmer. Reglerne for medlemskab ridses
op for medlemmerne. Anne Dorte og Louise kontakter restancemedlemmer blandt
violiner snarest.
I nyhedsbrevet skrives ud ang. medlemsbetaling. Herunder medlemskontingent for
14/15, 15/16 og 16/17 samt betalingsinfo.
7. Inspirationsdage for medlemmer
Dorte Laub kontakter Hellen Brunner og Koen Rens ang. inspiration 1. Søndag
Efterårsferien kl 13-16. Såfremt de kan kontakter Inger Lars Ole Vestergaard ang. lokale
På musikskolen i Århus. Der skrives ud i nyhedsbrevet med tydelige skrifttyper at lærer
og forældre er inviteret til denne dag.
Minimumsdeltagelse fra lærere: 10
Ang. forårsinspirationsdag på Suzukiinstituttet venter vi stadig på svar, men forventer
stadig at afholde dagen.
8. Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er ved at være færdigt og forventes at være afsendt i løbet af kommende
uge.
9. Info om Ollerup kurset, National Workshop og evt. andre nationale begivenheder.
Inger Due påtænker at afholde jysk workshop for klaverelever ved årsskiftet.
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10. Generalforsamlingen. Hvem er på valg?
Teacher trainer repræsentant skal vælges af Teacher trainerne inden
generalforsamlingen i november. Alle andre medlemmer får spørgsmål ang. genvalg.
Anne Dorte Laub og Inger Due er på valg og genopstiller.
11. Referater af møder v. Marianne
Udsættes pga. Fravær.
12. Fastsættelse af næste møde
Forslag til næste møde er til inspirationsdagen søndag den 16. Oktober kl 11-12. Såfremt
inspirationsdagen ikke bliver til noget foreslås 11. Eller 12. november ifm. med national
workshop.
Alternativt aftales skypemøde 1. Eller 2 . november 10-12.
Inger skriver ud med doodle.
13. Evt.
Louise opfordrer til en højnet mailkultur. Mails ang. specifikke spørgsmål rettes til én
modtager i bestyrelsen – eller evt. kun dem det vedrører. Ikke til alle i bestyrelsen. Det
er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne ikke oversvømmes med uvedkommende mails.
Hvis der skrives fællesmail ud, hvor hvert medlem skal svare – feks ang mødedato, skal
der kun svares til den person der skrev mailen.
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