Det danske Suzuki Institut
Worsaaesvej 19,5
1972 Frederiksberg
Referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2014
Til stede var fra bestyrelsen:
Lars Grunth (larsgrunth@gmail.com)
Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com)
Mette Qvist (metteqvist@me.com)
Poul Tornøe (Poul.tornoe@gmail.com)
Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk)
Sigurd Næss-Schmidt (sns@copenhagenEconomics.com)

Ikke til stede
Rolf Meurs-Gerken (rolf@amalex.com)
Marianne Igel (marianne.igel@gmail.com)
Thomas Gybel (thomas.gybel@me.com)
Caroline Tarras-Wahlberg ( ctarrasw@hotmail.com)
Lasse Ewerlöf (ewerlof@mail.dk)

1. Meddelelser
Lars oplyste, at der har været afholdt møde med Inge Marstal om det hørelærer materiale, som hun
har udarbejdet. Inge ville tage kontakt til et forlag med henblik på udgivelse af materialet.
2. Undervisning
De iværksatte kammermusikgrupper har kørt fint med Maria P.
Med henblik på deltagelsen i Musik & Ungdoms koncert den 8.3.2015 er det fastlagt, hvad
kammerorkesteret skal spille på dagen, hvor der 45 min. til rådighed.
Der afholdes en inspirationsdag for DDSI’s lærere den 3.12.2014, om anvendelse af Suzuki principper
i dag.
3. Økonomi
Der forventes snarest en forhandling med udlejer om lejeforholdet og især lejens størrelse.
3.1 Buget 2015
Det af John og Dorte udarbejdede budgetforslag blev gennemgået.
Andre kan få mulighed for at benytte vores lokaler, når de ikke anvendes af DDSI til løsning af DDSI’s
opgaver. Ved enhver anden benyttelse end DDSI aktiviteter skal der betales en brugerafgift, se om
størrelsen heraf i afsnit 4.1. På dette grundlag besluttede bestyrelsen, at der i budgettet under
indtægter skal anføres et beløb på 50.000 kr. i 2015, således at de samlede indtægter kommer op på
4.093.602 kr. Det samlede underskud bliver herefter på 94.771 kr. Med denne bemærkning kan
budgettet sendes til godkendes.
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Bestyrelsen vedtog også, at det kun er undervisningsgebyret for ½ times undervisning, der reguleres
fra 15.8.2015. Beløbet ændres fra 850 kr. til 875 kr. og øvrige gebyrer opretholdes.

3.2 Rengøring
Der er indhentet følgende tilbud på rengøring. Det anføres, hvor mange ugentligt den anførte
dækker over, 3 gange ugentligt er x3
fælles areal, køkken toilet, gang,
kr.
NatuRen
DanRen
Roed

sal og
undervisningslokaler,
kr.
2.660
x3
5.342,76
x5
4.200 x2

2.370
x3
2.788,36
x5
4.900
toilet x5m gang mv. x3

3.200

i alt kr. ekskl. moms

5.030
8.131,12

x1

9.100
5.300

2.100 x2

Det blev vedtaget, at NatuRen ansættes. Det er efterfølgende oplyst, at aftalen kan opsige smed 3
måneders varsel.
3.3 Ansøgninger om fondsstøtte efterår 2014
Der er afsendt følgende ansøgninger i november 2014:

Fond
Gangsted fonden

Schrøder fonden
Beckett fonden
A.P.Møllers fond

Augustinus Fonden
Amaliegade 47
1256 København K

støtte til
masterclass
R420-A28986-B23419
24.000 kr.
Kammermusikgrupper med Maria P.
16.000 kr.
Cello masterclass med Andreas Brantelid
16.000 kr.
masterclass, violin og cello 25.600 kr.

Musik og Ungdom koncert og forberedelse
24.000 kr.

Det afventes herefter, hvor mange af ansøgningerne, der bliver imødekommet.
4. Nye lokaler
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Indvielsen af de nye lokaler vil finde sted medio marts 2015.
4.1 Anden benyttelse lokaler end til DDSI’s aktiviteter
Der er tidligere på året aftalt, at lokalerne kan benyttes mod betaling af disse brugerafgifter:
Udlejning/lokale
store sal med flygel
store øvelokale med
klaver
øvelokale

pr. gang op til 6 timer,
kr.
600
300

pr. uge op til 30 timer.
Kr.
2.800
1.300

pr. måned op til 120
timer, kr.
11.000
5.000

200

900

3.300

Marianne vil se på oprettelse af hjemmeside eller andet til bookning af lokaler.
5. Eventuelt og næste møde
Næste møde fastsættes til tirsdag den 20.1.2015 kl. 19.21, i lokalerne på Frederiksberg.
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