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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni 2015 
 
Til stede var fra bestyrelsen:                         
Lars Grunth (larsgrunth@gmail.com) 
Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com) 
Poul Tornøe (Poul.tornoe@gmail.com) 
Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk) 
Sigurd Næss-Schmidt (sns@copenhagenEconomics.com) 
Graeme Keith (graemekeith@cantab.net) 
Marianne Igel (marianne.igel@gmail.com) 
Caroline Tarras-Wahlberg  ( ctarrasw@hotmail.com) 
 
 
Ikke til stede 
 
Mette Qvist (metteqvist@me.com)  
Rolf Meurs-Gerken (rolf@amalex.com) 
Thomas Gybel (thomas.gybel@me.com) 
Lasse Ewerlöf (ewerlof@mail.dk) 
 
  
1.  Meddelelser 
 
Poul udtræder af bestyrelsen, og formanden takkede Poul for indsatsen gennem de mange år. Poul 
erstattes af Graeme. 
 
 
2. Undervisning 
 
Tivoli koncerten er afviklet. Til næste år må tidsrammen på to timer overholdes. 
Lærerstaben omfatter også i sæson 2015/16 Maria Podhajska.  
I efterårssæsonen vil der blive afviklet kammermusikprojekter.  Der er ikke pt. planlagt et 
kammerorkesterprojekt i efteråret.  
 
For celloerne har Morten Zeuthen udtrykt interesse for at samarbejde.  
 
Bratsch gruppen har fået 6-7 nye elever. 
 
Der planlægges en masterclass  for klaver. 
 
 
 3. Økonomi 
 
Regnskabet blev forelagt. Inge-Lis undersøger nærmere indholdet af note 2 og sørger for, at 
byggekontoen kommer til at fremstår af regnskabet på en måde, således at det tydeligt fremgår, at 
midlerne er brugt i 2015. Det tilrettede regnskab vedhæftes. 
 
Der etableres tekniskfællestimer på 3 hold, og der bliver opkrævet et deltagergebyr på 400 kr. pr. 
halvår.   Der er knap 30 elever, der kan optages på de 3 hold. 
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Det aftalte kontingentforhøjelse fra 850 kr. til 875 kr. indarbejdes på hjemmesiden. Bemærk, at det 
kun er dette kontingent, der stiger. 
 
4. Nye lokaler 

”Doktor trykket” på indgangsdøren opretholdes indtil videre. Det må undersøges, hvorledes der kan 
skaffes mere skabsplads. 
 
Der planlægges en åbningskoncert i de nye lokaler i efteråret. 
 
 
4.1 Anden benyttelse lokaler end til DDSI’s aktiviteter 
 
De aftalte priser for benyttelse af lokalerne for brugere af ”huset” opretholdes principielt (se 
takterne i referatet fra sidste møde). Dog vil man kunne aftale særpriser, for fx en længerevarende 
benyttelse af nogle af lokalerne som øverum. 
 
5. Eventuelt og næste møde 
 
Næste møde fastsættes til tirsdag den 1.9.2015 kl. 19- 21, i lokalerne på Frederiksberg. 
 
  


