Det danske Suzuki Institut
Worsaaesvej 19,5
1972 Frederiksberg
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2016
Til stede var fra bestyrelsen:
Line Hell Hansen (familienhl@msn.com)
Michael Malmgreen (michaelmalmgreen@gmail.com)
Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com)
Mette Qvist (metteqvist@me.com)
Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk)
Ikke til stede
Caroline Tarras-Wahlberg ( ctarrasw@hotmail.com)
Sigurd Næss-Schmidt (sns@copenhagenEconomics.com)
Marianne Igel (marianne.igel@gmail.com
Kasper Lykke Hedegaard klh@denlillemusikskole.dk
Thomas Gybel (thomas.gybel@me.com)

1. Meddelelser
Ingen
2. Undervisning
2.1 Talentlinjen
Dorte og Michael har været til møde med repræsentanter for Tivoligarden. DDSI fortsætter med at
etablere mentorordningen. Tekniktimerne fortsættes og der vil blive etableret hørelærehold.
2.2 Øvrig undervisning og koncerter
Michael vil med henblik på at lære DDSI bedre at kende efter sommerferien følge undervisningen i
de forskellige lokaler.
Sigurds mail om undervisningen tages op på et temamøde om undervisningen, som holdes den
27.10.2016.
Der bliver afholdt koncert i KLANG festivalen den 16.6.2016.
3. Økonomi
3.1 Regnskab 2015
Det udsendte regnskab for 2015 blev godkendt. Inge-Lis sender dette til ministeriet, og indhenter de
manglende underskifter, som også skal indsendes til ministeriet og vores eksterne revisor.
3.2 Øvrig økonomi
DDSI har fået udbetalt de resterende tilskud til ombygningen.
Til de øvrige lejere udsendes en opkrævning for rengøring i 2015 og 2016. Rengøringen varetages fra
1.5.2016 af ét firma på 5.sal, og opkrævning heraf sker via lejeopkrævningen, således som det
oprindeligt var forudsat.
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Det skal aftales med de øvrige brugere af køkkenet, hvad der indkøbes af møbler mv.

4. Status på vores lejemål
Der har været afholdt møder med de øvrige lejere på etagen om lejeforholdene, herunder indholdet
af kontrakterne.
Disse møder har mundet ud i, at der også har været afholdt et møde med konservatoriets
administrationschef, Carsten Ruby.
Det er aftalt, at der til lejerne fremsendes endelig afregning for forbrug senest den 1.4 året efter, det
vil sige, at DDSI for fremtiden får en endelig afregning for 2016 senest den 1.4.2017.
Der mangler fortsat endelig afregning for lejen for både 2014 og 2015.
Der foreligger en lejekontrakt, som Inge-Lis bemyndiges til at underskrive, hvor arealet, som lejes af
DDSI udgør 359 m2, hvilket svarer til det areal, som DDSI oprindeligt aftalte med ministeriet, at
lejeforholdet skulle omfatte.
På mødet med konservatoriets administration blev rejst et spørgsmål om afregning af
varmeudgifter. Inge-Lis har kontaktet bygherrerådgiveren, Mogens Reinhold Hansen fra Rambøll, og
fået oplyst, at der ikke i byggeregnskabet for byggeriet af 5. sal indgår udgifter til målere. Det
betyder, at forbrug af varme afregnes efter kvadratmetre.
5. Eventuelt
Dorte oplyste, at den nye hjemmeside er næsten færdig. Når siden kommer i drift, kan lærerne selv
lægge beskeder og andet ud på siden.
Næste møde (budgetmøde) er fastsat til tirsdag den 13.12.2016 kl. 19.21, i lokalerne på
Frederiksberg.
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