Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 6. august , 2015, kl. 18.00 hos Lars
Referat
1. Sidste nyt vedr. Toftlund 2016

2. Hvad er vores strategi for
Vejmus?
- Toftlund 2017?
- Musikfagets Dag?

3. Kontakt til Jelling Sem.

4. Vores visioner?

Marie har talt med Susanne Hvidtved:
Kun 11 tilmeldinger. hvis der ikke er ca. 42 kursister før
efterårsferien, så aflyses kurset. Esbjerg Kommune
sender ingen til Toftlund, da linjefagskurser skal
prioriteres.
Vi tror måske, at kurset er blevet for "barberet", der er
for lidt tid til at være social og få snakket og hygget
med andre kursister.
Men vi vil forsøge at hjælpe med et opråb. Lars skriver
på Toftelund-siden på facebook. Marie sender
kursusfolder til Niels, der lægger den på hjemmesiden
samt også et nødråb her.
Toftlund 2017: Enighed om, at vi trods dårlige udsigter
vedr. kurset i 2016, så forbereder Vejmus et
Toftlundkursus efter det gamle koncept. MU reserverer
højskolen fra d. 4. januar - 7. januar 2017.
Vi tager kontakt til følgende instruktører:
Sisse Skovbakke (børnekor, voksenkor, morgensang)
John Friis (dans)/ Kim Andersen (hiphop)
Birger Krølle (Congas)
Susanne Hvidved: (Musik i luften)
Musikfagets Dag: Vi foreslår Musikfagets Dag evt. på
Balle igen. Vi er nogen, der gerne vil hjælpe Niels med
det praktiske.
------------------------------------------------Lars laver en facebookside til Vejmus
Lars vil gerne tage med til Jelling og fortælle de
studerende om Musiklærerforeningen. Vi håber og
ønsker at Niels kan tage med. MU kontakter Niels

- Fornyet kontakt til Seminariet i Jelling
- Dannelse af "Musikråd" i de enkelte kommuner - med
start/forsøg i en enkelt kommune
a) Vejmus tager kontakt til pædagogiske konsulenter i
kommunen
b) På mødet drøftes muligheden for dannelse af et
kommunalt musikråd - med støtte fra kommunen
c) Musikrådets opgave:
- Koordinere og arrangere fælles musikarrangementer for
elever/klasser i kommunen
- Planlægge inspirationskurser for kommunens musiklærere
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d) der planlægges med start med pilot-projekt efterår 2015
med den første kommune (evt. Vejen)
Susanne + Marie forsøger at få lidt gang i arbejdet med
Musikråd i Vejen Kommune i løbet af efteråret.

5. HB-møde 11. – 12. september.
Hvem deltager?
Skal vi bidrage med noget
underholdning
ved fejring af
Musiklærerforeningen?
6. Evt.
7. Næste møde

Lars og Ebbe får fremover dagsorden og tilmelding sendt
fra Musiklærerforeningen. Ebbe tilmelder vi andre!
Anne, Susanne og Marie deltager også i HB.
Niels og Rikke skal melde til Ebbe, hvis i også kan ære med og om det skal være med overnatning!
Ebbe finder Åge Nielsens sang frem - sangen som vi
tidligere sang til et jubilæum i foreningen - men det er
mange år siden!
Husk kalender til næste møde, så vi kan få planlagt
bestyrelsesmødet hos Rikke her i efteråret.
Vi holder det næste møde i forbindelse med HB-mødet. Vi
mødes derfor fredag d. 11. september, kl. 17.00 på
Rødding Højskole - en time før HB-mødet!
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