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Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2015 
 
Til stede var fra bestyrelsen:                         
Lars Grunth (larsgrunth@gmail.com) 
Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com) 
Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk) 
Sigurd Næss-Schmidt (sns@copenhagenEconomics.com) 
Mette Qvist (metteqvist@me.com)  
Graeme Keith (graemekeith@cantab.net) 
Caroline Tarras-Wahlberg  ( ctarrasw@hotmail.com) 
Lasse Ewerlöf (ewerlof@mail.dk) 
Line Hell Hansen (familienhl@msn.com) 
 
Ikke til stede 
Marianne Igel (marianne.igel@gmail.com) 
Rolf Meurs-Gerken (rolf@amalex.com) 
Thomas Gybel (thomas.gybel@me.com) 
 
  
1.  Meddelelser 
 
Formanden bød velkommen til Line.  
 
2. Undervisning 
Dorte oplyste, at kammermusikgrupperne kører. Det undersøges, om der er klaverelever, der vil 
kunne indgå i projekterne. 
 
Der arbejdes med DDSI medvirken til Musik og Ungdoms Orkesterfestival (13.3.2016).  
 
Klang festivalen i 2016 får efter planen medvirken af elever fra DDSI. Der er udpeget en komponist, 
Peter Due (se http://peterdue.com/), som på foranledning af Klang skriver ny musik til opførelse på 
festivalen i 24 i 2016. Peter Due skal også indstudere musikken med eleverne, og dette gennemføres 
et orkesterprojekt (med gennemgang af musik med egen lærer, gruppeprøver og orkesterprøver).  
Der vil blive orienteret om og indbudt til dette i foråret. 
 
Der kommer besøg af Bayswater Suzuki group den 1.4.2016, og til dette forberedes elverne 
medvirken til en koncert i Christianskirken. 
 
Hold 6 er fremadrettet et kammermusikhold. 
 
Caroline orienterede om cellosamarbejdet mellem teenagere fra Lund, Århus og København. 
 
 3. Økonomi 
 
3.1 Lejeforholdet 
Efter at der senest har været afholdt et møde med konservatoriets administrationschef Carsten 
Ruby, foreligger der nu en afklaring af vores lejeforhold. Dette skyldes, at ministeriet på foranledning 
af Carsten Ruby nu har besluttet, at vores leje fastlægges ud fra 359 m2. Det betyder, at DDSI ikke 
skal betale for tekniske installationer i kælder og heller ikke for teknikrummet på 5. sal.  Dette vil 
betyde, at DDSI skal have reguleret lejen for 2014 og 2015.  
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3.2 Budget 2016 
Det udsendte budget blev gennemgået. Bestyrelsen ønsker følgende rettelser til budget 2016: 
 
Elevbetalingen: Bestyrelsen besluttede, at elevbetalingen med virkning fra 15.1.2016 må hæves. 
Med denne beslutning vil det budgetterede underskud blive fjernet. Det er efterfølgende undersøgt, 
at dette er teknisk muligt, og dette er muligt og ikke i strid med vedtægter eller lignende.  
 
Bestyrelsen vedtog følgende stigninger: 
 
Gebyrer pr. 15. januar 2016 
  

  

Depositum (tilbagebetales ved udmeldelse, efter modregning af instituttets eventuelle tilgodehavende mod indbetaler) Kr. 

1.000 

  

Indmeldelsesgegyr kr. 150  

Påkravsgebyr kr. 150   

Gebyr for betaling over andet end PBS per. opkræning kr. 150  

Undervisningskontingent pr. time à 50 min. 

(inklusive fællestimer og huskoncerter) 

¼ time  kr. 475   

  

pr. måned 
½ time   kr. 950 

¾ time kr. 

1350 

1/1 time kr. 

1700 

Søskende: 

¼ time  kr. 400   

  

pr. måned 
½ time   kr. 850 

¾ time kr. 

1.275 

1/1 time kr. 

1.600 

 Orkester: 

Spireorkester som tillæg til enetime kr. 350  

Orkester A som tillæg til enetime kr. 350   

  

pr. halvår 
Kammerorkester som tillæg til enetime kr. 650 

Ifald eleven alene modtager orkesterundervisning, betales et tillæg på kr. 200 

Teknikfællestime som tillæg til  

enetime (samme takst for alle niveauer) 

kr. 400 

Øvrige: 

Hørelære 400  

Forældreintroduktionstimer i august kr. 950   

Passivt støttemedlemskab for modtagelse af Suzuki Nyt, andre Suzuki informationer og med ret til deltagelse i fælles arrangementer  kr. 200 

 pr. år 

Opkræves 

af Venneforeningen 

Forældretimer pr. halvår  Kr. 950  

 
 
Lønudgifter: fra denne post trækkes et beløb svarende til det indtægtsførte beløb fra fonde. 
Udgiften placeres i stedet under udgifter til gæstelærere. 
 
Instrumentbankens nettoindtjening i 2015 har været meget lille. Dette undersøges nærmere, og der 
følges op på dette, således at en lignende situation ikke forekommer i 2016. 
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Det tilrettede budget 2016 udsendes til bestyrelsen og til ministeriet. 
 
3.3 Udbetaling af pension til lærerstab 
 
Bestyrelsen besluttede, at de afsatte beløb til pension skulle udbetales til lærerne. For bestyrelsen er 
det afgørende at sikre lærerne så gode betingelser, som muligt indenfor de mulige økonomiske 
rammer. Der vil derfor også i 2016 kunne påregnes en pensionsudbetaling på 10 %, således som der 
er afsat til i budgettet. 
 
4. Indvielse af lokalerne 
 
På tidligere bestyrelsesmøde var det planlagt at afholde indvielse i februar 2016. På mødet var der 
stemning for at opretholde dette, men efter mødet blev dette yderligere drøftet, og der var enighed 
om, at det blandt andet af hensyn til få tilrettelagt elevoptrædenen ville være mere hensigtsmæssigt 
at skyde indvielsen til marts/april måned 2016. Den endelige fastlæggelse af datoen finder således 
sted på det kommende bestyrelsesmøde. 
 
5. Eventuelt og næste møde 
 
Instituttets hjemmeside er ikke ajourført, og det er ikke muligt for lærerne selv at sætte opslag ind 
på hjemmesiden. Caroline oplyste, at cellogruppen har en hjemmeside, hvor der findes sådanne 
muligheder. Det må undersøges, om DDSI kan få en tilsvarende hjemmeside. 
 
Næste møde fastsættes til tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19- 21, i lokalerne på Frederiksberg. 
 
  


