Referat af bestyrelsesmøde i DSF
2. November 2016, skypeforbindelse fra Albertslund og Skanderborg
Til stede: Inger Due, Anne-Dorte Laub, Jan Matthiesen, Roberto Sarno, Dorte Rolff-Petersen
og Louise Svane Beck
Fraværende: Marianne Rygner, Dorte Nørgaard, Mads Bo Falk, Maria Camitz
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:
Tillykke til Dorte Rolff med udnævnelsen til TT og Jan med sit bryllup.
Inspirationsdage med Michiko Yurko: Det forløb rigtig godt og var et vellykket
arrangement med fulde huse i både Aarhus og Albertslund.
Der blev sendt to nyhedsmails ud for at minde alle medlemmer om, at vi stadig har
en forening.
b) Uddannelsen, status v. Marianne
Referat fra teacher trainer møde den 28. september: Det offentlige tilskud er faldet
bort fra læreruddannelsen. Vi står derfor med en ny situation, hvor hver TT må tage
stilling til om de vil være under DSF’s læreruddannelse eller afholde individuelle
kurser.
c) ESA repræsentant

Mail fra Sue Wimpeney: Hun vil gerne have en, der står for medlemsdatabasen. Jan
M. skriver til Sue at Louise Beck bliver kontaktperson med effekt fra d.d.
Teacher trainerne skal sørge for, at deres kursister er medlemmer af DSF.
TT skal lave en liste over kursisterne, som sendes til DSF. Listen indeholder navn,
adresse, mail og telefonnummer. Listen skal foreligge senest 2 mdr efter kursusstart.
d) Kassereren:
Når regnskabet for 15/16 er underskrevet af revisoren sendes det ud til
medlemmerne sammen med det underskrevne regnskab for 14/15 inden
generalforsamling.
Posten som kasserer overdrages til Louise Beck i løbet af 2016 og 2017,
regnskabsåret slutter 31. Juli 2017. Louise laver aftale med nuværende kasserer Jens
Peter om uddannelse i opgaven som kasserer.
5. Hjemmesiden, status ved Louise
Hjemmesiden ændres til dansksuzuki.dk
Der arbejdes videre og hjemmesiden kommer op at køre inden generalforsamlingen.
Louise modtager gerne forslag til hjemmesiden på mail.
6. Medlemslisten og foreningens økonomi
Vi gennemgår medlemslisten for 15/16. De medlemmer der ikke har betalt for 15/16
og 16/17 inden generalforsamlingen får en mail om, at vi sletter dem på lærerlisten.
Medlemmerne skal have et medlemsnummer, som påføres indbetalingen.
7. Generalforsamlingen, valg af nye bestyrelsesmedlemmer, det praktiske ift. GF
Bestyrelsens poster:
Formand: Inger Due
Lærermedlem: Louise Beck, Roberto Sarno, Dorte Rolff-Petersen, Inger Due, Anne
Dorte Laub
ESA-repræsentant: Anne Dorte Laub
Forældrerepræsentant: tidl. Jan Matthiesen - måske Anne Murphy
Institutionsmedlem: Dorthe Nørgaard
Teacher trainer medlem: Marianne Rygner
Suppleanter: Maria Camitz og Mads Falk, evt. Svend Vermundt
På genvalg: Anne Dorte, Inger Due, Jan Matthiesen, Maria Camitz, Mads Falk
Peter Skriver er udtrådt af bestyrelsen som lærermedlem.
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8. Referater af møder – generelt v. Marianne
Udsat.
9. Kommunikation blandt bestyrelsesmedlemmer v. Marianne
Louise opfordrer igen til at mails til enkeltpersoner ikke sendes til hele bestyrelsen.
10. Fastsættelse af næste møde
Vi mødes efter generalforsamlingen for at fastsætte de næste møder. 2 årlige fysiske
møder og 2 møder på Skype.
11. Evt.
Punkt til næste bestyrelsesmøde:
Roberto vil gerne have at der laves en skrivelse angående institutionernes udbytte af
medlemskabet af dansk Suzuki forbund. Vi vil gerne have flere aktiviteter rundt på de
forskellige musikskoler.
National Workshop 2017 afholdes 11.-12. November i Skanderborg. Roberto Sarno er
tovholder.
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