Referat af bestyrelsesmøde i DSF
15. januar 2017, bestyrelsesmøde på konservatoriet i Odense kl. 14-17
Til stede: Inger Due, Anne-Dorte Laub, Marianne Rygner, Sune Agger og Louise Svane Beck
Fraværende: Dorte Nørgaard, Maria Camitz, Jan Matthiesen, Roberto Sarno, Dorte RolffPetersen, Sharizad Shamsuddin, Arthur Vetvik
Referant: Louise Svane Beck
Ordstyrer: Inger Due
1. Valg af referent
Louise Svane Beck
2. Kommentarer og godkendelse af referat fra sidste møde, d. 2. Nov. 2016 og
generalforsamlingen d. 12. Nov. 2016
Ang. revision af regnskabet for 2016/2017 kontakter Louise Beck Jens-Peter Juul og Erik
Matthiesen om evt. brug af revisorsuppleant til revision, da Jens Peter Juul også indgår i
overdragelse og oplæring af rollen som kasserer til Louise Beck.
3. Meddelelser fra
a) Formanden:
Fordeling af arbejdsopgaver: Inger Due vælges som country director suppleant.
National Workshop 2016: En rigtig fin workshop med god elevdeltagelse og god
stemning. Vi manglede deltagelse af de mindre instrumentgrupper, men det kommer
forhåbentligt med i 2017.
Viborg Suzuki Sommerlejr: Roberto er ved at udarbejde en plakat, som bliver sendt
ud til lærere og musikskoler.
b) Uddannelsen v. Marianne
Uafhængigt violinkursus v/Jan Matthiesen og Shannon Hawes starter til marts. Info
lægges på hjemmesiden snarest.
Vi skal arbejde på synligheden for både danske og udenlandske studerende.
Link til kursusbeskrivelse fra ESA’s hjemmeside på vores dansksuzuki.dk
Mail med info til nye kursister fra forbundet. Louise Beck tager kontakt til teacher
trainerne ang. info om nye kursister og nye kurser snarest. Herefter kontaktes

teacher trainerne f.eks. 1. Januar og 1. Juni. Herefter kan Inger Due udsende infomail
til de nye kursister indeholdende betalingsinfo, kursusbeskrivelse, workshopdatoer,
muligheder osv.
c) ESA repræsentant
Anne-Dorte indsamler pt. info om suzukielever og suzukifamilier i Danmark. Selve
jobbet/posten kører nu mere glat og overskueligt. Country Report er afsendt til Sue
Wimpeney.
4. Hjemmesiden, facebooksiden, kommunikation og kontakt til medlemmerne.
Notat på hjemmesiden om, at lærere gerne må sende billeder til Louise Beck fra
kurser og workshops.
Louise Beck bliver medadministrator af facebooksiden. Vi skal opfordre både
medlemmer og lærere til at give input til facebooksiden.
Louise Beck arbejder videre med ideen om en blog for lærere og elevmedlemmer.
Opgaven uddelegeres til bloggerne for 1 år af gangen og retningslinjer udsendes til
disse. Bestyrelsen kan komme med forslag til potentielle bloggere. Det skrives på
hjemmesiden at enhver kan rette henvendelse om at byde ind med blogindlæg.
Der er kommet forskellige mindre ændringsforslag til hjemmesiden, som Louise Beck
vil effektuere snarest. Bl.a. ændring af forsidetekst, googlesøgning, nedlæggelse af
gl. Hjemmeside og ændring af kontaktemailadresse.
Henvendelser ang. hjemmesiden skal rettes til Louise Beck på louise@lurifas.dk
5. Opstart af elevforening. Nedsættelse af udvalg.
Sune Agger går videre med at undersøge, hvordan en elevforening kan oprettes og
hvordan det påvirkes af tipsmidlerne.
Debatpunkter udsættes til en beslutning om oprettelsen af elevforeningen er taget.
Konkurrence om nyt logo sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Forslag
om at afsløre vinderen til næste nationale workshop i Skanderborg nov. 2017.
Konkurrencen udskrives lige efter sommerferien.
6. Inspirationsdage i 2017 for lærermedlemmer
Inspirationskursus med Edward Kreitman i august i Århus.
Evt. video- og inspirationsdag i foråret på Sjælland. Marianne Rygner snakker med
Dorthe Nørgaard ang. fremvisning på Suzukiinstituttet eller et andet sted på Sjælland
i uge 3. Inspirationsdagen skal gerne ligge i marts. Marianne finder en dato.
7. National Workshop 2017 v/Roberto
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Planlægningen kører og Roberto er begyndt at invitere lærere.
8. Hvervning af nye kursister
Inspirationskursus på National Workshop med invitation til musikskolelærere og
studerende om at komme og deltage.
’Det Rullende Suzukiforbund’ med besøg på konservatorierne. Vi tager det op på næste
møde.
9. Kommunikationen blandt bestyrelsesmedlemmer generelt
Marianne Rygner fortæller at der har manglet papirer udsendt i god nok tid inden
bestyrelsesmøder.
Generel kommunikation medlemmerne imellem: Hold en god tone i emails. Sørg for at
holde emails saglige, men høflige, da skrevne beskeder ofte kan misforstås, da vi ikke
kender hinanden personligt.
10. Fastsættelse af næste møde
Inger udsender doodle for skypemøde i maj.
11. Evt.
Louise Beck kontakter Jens Peter ang. adgang til bankkontoen.
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