Bestyrelsesmøde DSF 26- oktober 2018

Tilstede Turi Vethal, Shari Shamsuddin, Marianne Rygner, Jan Matthiesen, Roberto Sarno, Inger Due, Louise
Beck, Dorte Rollf-Petersen, Anne Dorte Laub Busk

1) Ordstyrer Inger Due referent Anne Dorte Laub Busk
2) Ingen kommentarer
3) Godkendelse af referat. Godkendt.
4) a Formand: Punkt til GF ved Anders Grøn tages under punkt 9
Mange aktiviteter. Sommerlejr, lærerkursus og inspirationsdag i Albertslund, Cellofestival med 90 børn og
40 lærere i Århus.

4)b Marianne Rygner:
Lærerkursus er kommet lidt senere i gang. Der er ca. 8 deltagere. Regnskabet 2017, er sendt til Inger Due.
Lille underskud p.gr. af manglende tilskud. (Ca.800kr). Efteruddannelsen har Søgt og fået 50.000 til 2018
efteruddannelsen fra Augustinusfonden.
Marianne opfordrer Jan til at beretter om de uafhængige kurser også på generalforsamlingen.
Jan og Shannon: har et uafhængigt kursus med 11 deltagere med eksaminer i november. Og Dorte RolffPetersen har et uafhængigt kursus med 6 deltagere der hvor eksamensdato er ikke fastlagt.
Nyt inspirationskursus i august med Ronda Cole. Arrangeret af det uafhængige lærerkursus. Det bliver
åbnet op for foreningens medlemmer. 8.- 9 august. Kickstart kursus for violinlærere.
Inger Due lægger op til debat omkring evt. konkurrence mellem de kurser der arrangeres af foreningen og
de uafhængige lærerkursus. De uafhængige lærerkurser ville gerne prøve om studenterrabat og
inspirationskurser af, det kunne ikke lade sig gøre under de former der var i de under efteruddannelsen
arrangerede efteruddannelseskurser. Orientering vedr. hvilke udfordringer der er når man søger fonde om
midler. Jan: Danske læreruddannelser er generelt billigere i fht. i andre Skandinaviske lande. Jan Det kan
være at på sigt skal der være et tættere samarbejde mellem de nationalt organiserede og de uafhængige
lærerkurser.
Marianne: Der er en opfordring herfra at vi samler til er nyt TT møde.
4c) ESA: Forslaget om at få ting fra ESA ud tidligere til DSF, er problematisk på grund af dropboks og
vanskeligheder med at dele. Der er kommet en oversigt over forskellige deadlines til ESA – dagsordenen
bliver udgivet d. 1. marts og mødet ligger 30. marts. Sue W. er blevet bedt om, at hun ikke bruger tid på
layout på vedhæftninger, så dette arbejder bremser informationsstrømmen.
Hvilken udgave af DSF’s vedtægter er oversat til engelsk? 2013 eller 2016 udgaven? Inger og Anne Dorte
tjekker, hvem der har sendt papirerne til ESA og hvis det er 2013 udgaven oversætter Roberto udgaven fra
2016 og Sherry læser korrektur.

I ESAs bestyrelse er der et forretningsudvalg og Martin Rûttiman foreslår at den næste formand for ESA
bliver en fra dette udvalg. De forskellige country directors opfordres til at komme med forslag til et ekstra
medlem af forretningsudvalget.
Efterdønninger af retssagen i Tyskland. Nogle Suzuki lærere har meldt sig ind i andre landes forbund via
sommerbolig i et andet land. Det giver problemer i forbindelse med sammensætninger af
eksamenspaneler. De nye retningslinjer betyder, at man skal være medlem i det land, hvor ens hovedvirke
ligger.
Miklos Kiralos fra Ungarn er ikke medlem af ESA, da han var eneste medlem og det var for dyrt for ham.
Han blev opfordret til at melde sig ind som uafhængigt medlem af ESA, men han ønskede ikke dette på
grund af den tyske retssag.
Bestyrelsen er enige om, at lærere på større workshops afholdt i Danmark, skal være medlem af deres
respektive foreninger. Arrangørerne af workshops opfordres til at tjekke medlemskab af kommende
lærerkræfter inden de bookes.
ESA ønsker at lægge den tyske retssag bag sig. Det er dog blevet rusket op igen, da Kerstin Wartberg, i en
pressemeddelelse annoncerer, at det tyske Suzuki efteruddannelseskursus ikke længere er beskyttet af
patentlovgivningen. Sagen tages op på næste møde i ESA.
Se: https://www.germansuzuki.de/?page id=2107
Dansk Suzuki Forbund blander sig ikke mere i debatten, men foreslår at der nederst i en engagerende mail
tilføjer at ”du er medlem af det Europæiske Suzuki Forbund etc.”
Hvad gør danske Suzuki lærere, hvis de bliver engageret af Kerstin Wartbergs organisation? Bestyrelsen
lader det være op til den enkeltes moral.
Michael Gawronski har sagt op som kasserer i ESA, hvilket giver endnu en ledig plads i ESA’s
forretningsudvalg.
5) Kasserer situationen. Louise. Der er problemer med at få Louise oprettet som ny kasserer i Danske Bank,
da hver gang hun indsender papirerne får hun dem tilbage fra Danske Bank, at de ikke er rigtigt udfyldt.
Derfor er det Jens Peter der afslutter og fremlægger regnskabet ved Generalforsamlingen igen i år.
Erik Matthiesen må være revisor i år.
6) Turi Vethal. Det ville være dejlig med større opbakning især fra strygersiden. Der tilmeldt 150 tilmeldt på
nuværende tidspunkt. Turi opfordrer til at tage en ekstra runde med at motivere især mellem og
videregående violin elever.
9) Punkt Anders punkt på dagsorden. Skal man bringe et forslag op til ESA om at man blødgører den regel
om observatører til eksamen så der også tages hensyn til eksaminanderne og evt. personlige relationer
(spændinger mellem kollegaer)

