Frederiksberg, Januar 2018

Orientering fra Bestyrelsen
Kære forældre til elever på Det Danske Suzuki Institut,
Det Danske Suzuki Institut (”DDSI”) har i over 40 år spillet en fantastisk rolle i dansk
musikliv, og det skal det blive ved med. Derfor ser lærere og bestyrelse også frem til
fortsat at udvikle og forbedre de aktiviteter, DDSI tilbyder eleverne.
I forbindelse med årsskiftet har bestyrelsen imidlertid måttet konstatere, at 2017
har resulteret i et betragteligt underskud for DDSI, og at der er udsigt til endnu et
stort underskud i 2018, med mindre vi agerer nu.
Bestyrelsen har derfor truffet følgende beslutninger:
Forhøjelse af kontingentsatser
Som meddelt i december stiger undervisningskontingentet per 15/1. Kontingentet
for en ½ lektion sættes op med 3% - omtrent 2/3 af vore elever modtager ½
lektion. Derudover bortfalder alle reduktioner for længere lektioner og for
søskende. Disse reduktioner førte til, at visse elever betalte 20% mindre for deres
lektioner, end de lærerlønninger DDSI faktisk afholdt for lektionerne. Fremover vil
alle elever dække lønomkostningerne til deres enelektioner, og vi kan bruge vore
fælles midler på fælles aktiviteter
Effektivisering af kommunikation og administration
DDSI’s administration og kommunikation er for umoderne. Tilmelding og betaling er
for manuelt, information spredes individuelt og ofte ganske sent, der er dårlig
oversigt over holdstørrelser, etc. Alt dette er tidskrævende, dyrt og frustrerende for
både forældre, lærere, og bestyrelse. Derfor vil DDSI i løbet af første halvår 2018
omlægge disse funktioner til et system ved navn ”Klubmodul”. Mange af jer kender
sikkert allerede Klubmodul fra sportsklubber, balletskoler og andre aktiviteter.
Omstrukturering af fællesaktiviteter
DDSI’s dygtige og ambitiøse lærere har iværksat en række nye aktiviteter, blandt
andet hørelære, teknik, kammermusik, og nye orkestre. Vi har modtaget megen
positiv feedback på disse tiltag og ser frem til at fortsætte med at udvikle, hvad DDSI
tilbyder. Dog må vi erkende, at aktivitetsniveauet er vokset ud over, hvad DDSI i
øjeblikket har råd til, og også, at visse instrumentgrupper og elevgrupper modtager
uforholdsmæssigt mange fællestimer i forhold til elevantallet. Der vil derfor ske en
reduktion i antallet af fællestimer for disse grupper, og formentlig også en
sammenlægning af visse hold blandt vore nye tiltag; små hold er uforholdsmæssigt
dyre. Fokus vil være på at opretholde og videreudvikle et alsidigt tilbud på en
økonomisk og fordelingsmæssig forsvarlig måde.

Vi håber med disse tiltag at stabilisere DDSI’s drift, ligesom vi naturligvis vil
vedblive med at søge eksterne midler til at understøtte den videre udvikling af, hvad
DDSI tilbyder vore børn. DDSI har en erfaren og yderst kompetent lærerstab med
mange spændende ideer, og en fantastisk gruppe af elever og forældre som fortjener
at nyde godt af alt det gode Suzuki-metoden kan bringe til deres musikalske
udvikling.
Skulle I have andre ideer til, hvordan vi kan forbedre dagligdagen på DDSI, hører vi
dem gerne.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Det Danske Suzuki Institut

