Beslutningsreferat
DMKs bestyrelsesseminar den 28. og 29. august 2019
Deltagere: Thomas Winther (TW), Julie Heebøl (JH), Ole Thøger (OT), Morten Lønborg Friis (MF),
Jan Jacobsen(JH), Palle Kjeldgaard (PK), Maibrit Baagøe Schmidt (MS), Tove Leininger (TL), Clara
Vuust Cali (CC), Lotte Trangbæk (LT)
Afbud: Henrik Christiansen (HC)
Referent: Lotte Trangbæk (LT)

Beslutningsreferat
Program for seminaret er vedhæftet som bilag. Bestyrelsen drøftede en række generelle og
strategiske temaer. I relation til disse drøftelser blev der på dagene truffet beslutning ift.
nedenstående punkter:
1) Hvem kan være medlem af DMK?
Det blev diskuteret hvorvidt bl.a. private musik- og kulturskoleaktører kan være medlem af
DMK. I henhold til de primo 2019 besluttede vedtægter for DMK vedtog bestyrelsen at
fastholde, at det udelukkende er tilskudsberettigede musik- og kulturskoler DMK skal
repræsentere. Dette med henblik på, at kunne fokusere på de nationale og kommunale
politiske rationaler, der ligger til grund for Musik- og kulturskolernes virksomhed.
2) DMKs økonomi og ressourcer fremadrettet?
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 6. november 2019 at kontingentet
fastholdes i 2020 justeret med den kommunale pris- og lønregulering. Bestyrelsen
besluttede, at der på længere sigt skal være mulighed for at styrke foreningens økonomi
gennem indtægtsdækket virksomhed.

3) DMKs evt. rolle ift. udbud af nyt fælles digitalt administrationssystem
Samrådet af Musik- og Kulturskoler i Region Syd har rettet henvendelse til DMK med henblik
på, at høre om DMK vil påtage sig ansvar for udbud ift. et nyt fælles administrationssystem
for musik- og kulturskolerne, som kan afløse Speed Admin.
Bestyrelsen vurderer ikke at er muligt for DMK at stille sig i spidsen for en udbudsrunde.

Palle Kjeldgaard tager kontakt til Region Syds formand Jens Bloch og orienterer om
bestyrelsens beslutning samt begrundelse for denne.
4) OrkesterMester og projekter i DMK fremadrettet
Lotte Trangbæk orienterede om strategi og målaftale for OrkesterMester 2019-2022 med
Slots- og Kulturstyrelsen. Der afholdes styregruppemøde den 4. september 2019. Fra medio
september til primo december 2019 vil der være ansøgningsrunde til deltagelse for nye
musik- og kulturskoler og folkeskoler. Ansøgningskriterierne vil blive udmeldt via
hjemmeside og SoMe-platforme.
Bestyrelsen drøftede DMKs rolle og involvering i eventuelle fremtidige projekter.
Bestyrelsen arbejder videre med et fokus på, at eventuelle fremtidige projekter skal have en
strategisk relevans, et nationalt perspektiv og et større økonomisk volumen før det bør ligge
inden for DMK-regi. Til videre drøftelse.
5) Kommunikation
Bestyrelsen besluttede, at der hurtigst muligt skal udarbejdes en ny grafisk/visuel identitet
for DMK på tværs af foreningens digitale platforme. Forretningsudvalget tager endelig
stilling til valg af grafiker og udformning.
6) Temaer for arbejdet i DMK
Bestyrelsen diskuterede på seminaret DMks opgaver i 2019 og 2020 og prioriteringen af
disse. Bestyrelsen besluttede at arbejdet skal centrere sig om følgende:
A. Facilitering af netværk på tværs af medlemmerne (hvordan bliver vi et ’vi’):
Udvikling af årligt konferenceformat
Struktur for møder med samrådsformænd – hvad er formålstjenstligt og operationelt
Kapacitets- og kompetenceudvikling
B. Kommunikation og synlighed internt og eksternt:
Ny hjemmeside
Ny grafisk identitet
Model for løbende information fx nyhedsbrev
C. Lovgivning, statistik, bevillinger:
Etablering af dialog med minister, kulturordfører, KL m.fl.
Statsrefusion
Kulturskolelov
Kulturskole statistik (herunder muligheden for at DMK varetager statistik)
D. Bredde og elite
- Talentudvikling
- OrkesterMester
- Nye brugergrupper
- styrkelse af samarbejdet med interessenter på folkeskole-, daginstitutions- og
gymnasieområdet.
- styrket samarbejde med konservatorier, professionshøjskoler og universiteter.

Ovenstående fokuspunkter vil blive yderligere udfoldet og prioriteret i en handleplan,
der fremlægges på generalforsamling den 6. november 2019.
7) Arbejdsgrupper og udvalg
Der er nedsat et udvalg ift. arbejdet med overenskomst. Udvalget består af Thomas
Winther, Jan Jacobsen, Julie Hebøll og Palle Kjeldgaard.
Ift. den fremtidig musikskolestatistik er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Thomas
Winther, Jan Jacobsen og Palle Kjeldgaard. Arbejdsgruppen kommer med udkast til nye
kategorier på baggrund af seneste udspil fra styrelsen.
8) DMK konference til november 2019
Konferencegruppen afholdt møde på bestyrelsesseminaret. Konferencegruppen består af
Julie Heebøl, Maibrit Baagør Schmidt og Lotte Trangbæk. Der afholdes landskonference på
Vingsted Hotel og Konferencecenter den 6. og 7. november 2019. Der sendes program og
information om tilmelding ud ultimo september 2019.

