Referat af bestyrelsesmøde i DMKL
15. maj 2018 kl. 10:30-16:00, Aalborg Kulturskole
Til stede: Anja Reiff (AR), Jan Jacobsen, Jens Bloch, Palle Kjeldgaard, Thomas Winther, Morten Lønborg Friis,
Julie Heebøll (JH), Ebbe Lund, Ole Thøger Nielsen og Nina Ulf Jørgensen (NUJ)
Deltagelse via Skype: Maibrit Baagøe Schmidt
Afbud: Henrik Christiansen

Punkt
1.

Indhold

Bilag

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Handleplan 2018
Organisationsudvikling
a. Orientering om proces og møderække med DAMUSA fra december 2017
frem til nu ved AR.
Udvalget består af: Anja Reiff og Julie Heebøll, DMKL, og Bjarne Kaspersen
Hansen, Jan Hansen og Nina Ulf Jørgensen, DAMUSA.
b. Temadag for eksterne interessenter d. 12. april:
Formål: at få så mange input som muligt fra en bred kreds af musik- og
kulturskolernes interessenter og samarbejdspartnere. Vi lyttede og lod andre
tale om os og om, hvad de vil os – eller ville kunne ønske sig fra os.
Se deltagerliste i bilag.
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Bilag 1

c. Gennemgang og diskussion af konkret forslag til organisationsstruktur,
overgangsproces samt vedtægter for en ny, samlende organisation.
Forslaget er udformet i fuld enighed mellem de udpegede repræsentanter fra
DMKL og DAMUSA.
Forslaget blev gennemgået, og tankerne om grundstrukturen for
organisationen samt en mulig overgangsproces mødte bred opbakning fra
bestyrelsen. Til vedtægterne var en række bemærkninger, som blev noteret til
den kommende bearbejdningsproces efter høringerne i de to bestyrelser samt
i alle samrådene.
Ligeledes blev alle kommentarer og opmærksomhedspunkter til selve
strukturen og processen noteret.
Forslaget gennemarbejdes gennem de næste måneder i forbindelse med
høringerne, og først til bestyrelsesmødet d. 14. august skal bestyrelsen tage
egentlig beslutning om DMKLs tilgange til forslag til struktur, vedtægter og
proces.
d. Høring i de regionale samråd, hvor AR deltager i møderne efter følgende
plan:
25. maj: Møde med alle samrådsformændene (Kolding)
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29. maj: Region Hovedstaden (Herlev)
6. juni: Region Syd, Fynsafd. (Nyborg)
13. juni: Region Sjælland (Jyllinge)
14. juni: Region Syd, Sydjylland (Vejle)
15. juni: Region Nord (Hjørring)
22. juni. Region Midt (Skive)
e. Processen efter høringerne
Kredsen omkring forslaget (de nævnte repræsentanter for DMKL og DAMUSA)
analyserer og bearbejder alle de indkomne kommentarer fra bestyrelserne og
samrådene, hvorefter et endeligt forslag udarbejdes. Dette forslag sendes til
gennemsyn hos DMKLs bestyrelse senest 8 dage før bestyrelsesmødet d. 14.
august. På dette møde tager bestyrelsen egentlige beslutninger om, hvordan
DMKLs del af processen frem mod landskonferencen bedst gribes an.
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Opfølgning på tænketankens rapport
a.. Møder mellem politiske ordførere og DMKL/DAMUSA i april
11. april: Britt Bager, Venstre
11. april: Alex Ahrendtsen, DF
20. april: Mogens Jensen
26. april: Jacob Mark, SF
Mødet med Britt Bager førte til en introduktion til Anni Matthiesen, som bl.a.
er børne- og uddannelsesordfører – møde aftalt den 7. juni.
b. Høring i Folketingets Kulturudvalg om musik- og kulturskoler 2. maj
I forlængelse heraf vil Orla Hav stille spørgsmål til ministeren i folketingssalen.
(ref. bemærkning: spørgsmål besvaret 16. maj:
http://www.ft.dk/samling/20171/spoergsmaal/S798/index.htm)
Diskussion af DMKLs rolle og arbejde, og om hvor drivende en
landsorganisation skal være i lokalt og regionalt perspektiv.
Den tværgående udvikling regionalt kobler til diskussionen om samrådenes
rolle i hele organisationen.
Der er stort behov for at diskutere organisationsudvikling i samrådene i den
nærmeste fremtid, men der skal så vidt muligt samtidig gøres plads til at
prioritere andre udviklingsdagsordener.
Lige nu er det indadvendte arbejde det vigtigste, men til det planlagte møde
med samrådsformændene kan der også tages andre af de mere generelle,
tværgående temaer op.
Forslag om, at de regionale samrådsmøder altid indeholder et punkt der
hedder ”Nyt fra og til DMKL”.
Forslag om, at DMKL selv arrangerer temadage a la KLs arrangement den 22.
maj. FU følger op på ideen.
c. KL’s konference om musik- og kulturskoler 22. maj
AR og Niels Græsholm holder fælles oplæg om statistikken.
Konferencen er udsolgt.
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d. Statistik
Gennemgang af spørgsmål og konklusioner fra de senere måneders møder og
dialoger med Kulturministeriet, Musikskolekonsulenten, Danmarks Statistik
samt øvrige interessenter.
Formålet er at afklare, hvordan vi kan skabe rammer for en mere retvisende
statistik, som også kan understøtte visioner og udviklingsperspektiver for
musik- og kulturskolerne.
Der diskuteres tre mulige scenarier:
1. CPR-registrering af samtlige elever og aktiviteter
2. CPR-registrering af de tilmeldte elever samt manuel indberetning af øvrige
aktiviteter
3. Manuel indberetning af samtlige aktiviteter
Alle scenarierne kan rumme både fordele og ulemper, ligesom der kan være
både økonomiske og arbejdsmæssige udfordringer ved hvert af scenarierne.
Bestyrelsen ønsker i denne sammenhæng fortsat stor opmærksomhed på, at
effekten skal stå mål med arbejdsopgaverne, og at der skal tilvejebringes de
nødvendige ressourcer, hvis nye metoder kræver forøget økonomi på
området.

5.

Handleplan 2018
Kulturskoleudvikling og tværkunstnerisk samarbejde
a. Opsamling på bestyrelsesseminaret d. 8.-9. marts.
Foreløbige konklusioner og skitser til visioner for det fremtidige arbejde.
DMKL ønsker at udvise større mod og skarpere holdninger i debatterne. Der
ønskes en udvikling fra en defensiv til en mere offensiv tilgang til debatter mv.
Der ønskes en proces, hvor der arbejdes med større samling af kræfterne i
baglandet – for at styrke foreningens mandat.
Der ønskes et bredere udsyn til omverdenen.
Vi skal turde bevæge os rundt i felterne mellem:
- Baglandet og almenheden
- Erfaringen og nysgerrigheden
- Fagligheden og nytænkningen
Skitser til sammenfattende formuleringer:
- Vi ønsker at sætte nationalt perspektiv på lokal udvikling
- Vi vil være den kreative læring professionelle samlingspunkt
- Vi vil være en central, politisk medspiller
b. Møde med BK-chefer 16. marts, samt efterfølgende dialog, møder og
begivenheder
God dialog om at skabe visioner for fremtidens kulturskole.
Som en del af dialogen blev det aftalt at udfærdige en slags skitse eller
arbejdspapir, der kunne sætte ord på nogle af tankerne om visioner for
fremtidens kulturskole.
c. Skitse til vision for ’Fremtidens Kulturskole’
Papiret blev gennemgået og forslag til ændringer og forbedringer diskuteret.
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Konklusion: Ole, Morten, Henrik, Anja og Julie gennemarbejder teksten på ny
og udsender en redigeret version forud for næste bestyrelsesmøde.
d. Opmærksomhed på dagsordener på området hos en række interessenter:
Kulturministeren
Kulturudvalget
Socialdemokratiet
KL
BK-cheferne
BKB
Det blev kort beskrevet, hvordan alle disse parter pt har særdeles stor fokus
på netop kulturskoleperspektiverne. Derfor er det særligt vigtigt, at vi skærper
vores tilgange til disse debatter. Arbejdet med skitser til visioner i ovennævnte
gruppe skal bidrage til dette.
e. Kommende debatter og begivenheder med fokus på fremtidens kulturskole
Konference i KL 22/5
Kulturmødet på Mors 23-25/8
Løbende dialog med BK-cheferne

6.

Handleplan 2018
Synlighed for musik- og kulturskolerne
a. Kulturmødet på Mors:
• Debatarrangement, fredag 24/8 kl. 16:00-17:30 på Fjordscenen
Panel: AR, JH, Steen Lindgaard (BKF), herudover spørges: Mogens
Jensen, Christian Juhl, Bertel Haarder, Leon Sebbelin, Ulrik Wilbeck.
FU følger op på indhold til debat
• Præsentation af OrkesterMester. Fredag kl. 15:00-15:45.
• Deltagelse fra bestyrelsesmedlemmer (udover FU)
DMKL har bestilt 6 enkeltværelser.
Det afklares snarest, hvordan disse er besat pt, og meldes ud til bestyrelsen
AR er endvidere blevet indbudt til debat om mangfoldighed torsdag 23/8 kl
17:30-19:00. Debatten er arrangeret af Dansk Komponistforening, DEOO og
Teater Danmark.
b. Omtale på kl.dk
Forud for temadagen den 22. maj er der offentliggjort en række artikler på kl.
dk:
- Anja Reiff: Statistikken skal give et billede af musik- og kulturskolernes bidrag
til de tværgående dagsordener
- Ingelise Damm: Musik- og kulturskolerne skal bidrage mere til de
lokalpolitiske dagsordener
- Jens Jepsen: Musik- og kulturskolerne kan blive et kulturelt centrum i
lokalmiljøerne

Landsorganisationen Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL, varetager musik- og kulturskolernes interesser
DMKL, Farvergade 27A, 1463 København K
CVR 31545455

dmkl.dk

info@dmkl.dk tlf. 2588 1921
Bank 2380 – 3490553729

4

c. Omprioriteringer vedr. DMKLs kommunikationsindsats som følge af
vikarbesætning i sekretariatet, snarlig forandring i organisationen mv.
Beslutning: pga. forøgede udgifter til sekretariat og rejseaktiviteter, udsættes
planen om en styrket kommunikationsindsats.
d. Professionalisering af kommunikation og branding i en kommende
landsorganisation:
Forslag fra Lene Rikke Bresson om nedsættelse af en arbejdsgruppe på
området.
Beslutning: Det er lidt for tidligt at nedsætte en arbejdsgruppe i forhold til den
aktuelle organisationsudvikling. Når det bliver aktuelt opfordres LRB til at
indgå i arbejdet.

7.

Foreningens økonomi
a. Status/budgetopfølgning for 2018 samt gennemgang af regnskab m. ekstern
og intern revision følger på mødet d. 14. august.
b. Rammer for rejser, forplejning og repræsentation i DMKLs arbejde.
Beslutning: Ved internater, konferencer o.lign. dækkes deltagernes
forplejning, herunder drikkevarer i forbindelse med måltiderne. Øvrige
forplejningsudgifter dækkes af deltagerne selv.
I forbindelse med transport foretages et skøn i forhold til hvilke løsninger, der
samlet set er rimelige, når økonomi og tidsforbrug betragtes samlet.
Formanden træffer beslutning i tvivlstilfælde.

8.
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Orientering
a. Speedadmin
To arbejdsgrupper arbejder parallelt med forskellige udfordringer vedr.
SpeedAdmin.
FU samler op med Jens Bloch og er inden næste møde i dialog med de to
arbejdsgrupper om, hvordan deres arbejde kobles bedre sammen.
b. Sekretariatet:
NUJ er ansat som vikarierende sekretariatsleder 1. maj-30. juni.
Det er uforudset problematisk, at lade AR få adgang til DMKLs konti i Nordea,
men der arbejdes på højtryk for at få det løst.

9.

Eventuelt
- Peter Lyster har henvendt sig vedr. evt. fortsættelse af Skolemix.dk. FU
træffer beslutning.
- Henvendelse fra Tanja Hall. JJ svarer hende.

Ref. NUJ
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