
FORMANDENS BERETNING 2015 
 
”Den stille forårsregn bringer forårsdufte fra mark og hegn, det er et forårstegn. 
Vær nu glad min ven, det er vår igen.” 
I skrivende stund siler regnen ned men mødes af det overvældende grønne – vi er midt i det 
vidunderlige forår, og det er tid til at se tilbage på endnu et foreningsår. 
 
August blæste reformen i gang med et brag, og jeg skal lige love for, at der er blevet vendt op og ned 
på det hele! Hvor er der meget nyt og anderledes at vænne sig til og pyh, hvor det til tider trækker 
tænder ud! 
 
Sidste års beretning stillede spørgsmålet: Hvad med musikfaget i al den morrads? Hvor står faget og 
musiklærerne fra august?  
Billedet er broget, men mange steder er musikken blevet mere synlig og fylder mere – om ikke andet så 
i tid – og det skal vi huske at glæde os over.  
Dog, vi mener fra foreningens side naturligvis, at musikundervisning skal varetages af musiklærere – 
også selvom det foregår i den understøttende undervisning. 
 
Den nok største frustration er – for musiklærere som for alle andre lærere – den kortere 
forberedelsestid til flere undervisningstimer.  
Og så denne særlige situation, at de fleste musiklærere før august brugte egen stue med egne 
musikinstrumenter til forberedelse – for nogle volder det en del problemer med overbookede 
musiklokaler og manglende ro til fordybelse. 
Der skal ændres valg og vaner, men det tager tid – vi er ikke i mål endnu, men der arbejdes ihærdigt på 
at få det hele til at hænge sammen, og vi håber, glæden ved at være musiklærer kan vinde over de til 
tider mange frustrationer ved lærergerningen generelt. 
 
Vi var også bekymrede for tilslutningen til vores dejlige Vrå-kursus 2014, men det gik super flot – 90 
deltagere alt i alt – et fantastisk kursus, endnu engang! 
Lidt mere trægt går det i disse dage, hvor vi tæller ansøgere til kurset, der i år afholdes 13.-15. august. 
Vi kommer heldigvis ”op over spærregrænsen”, men der er plads til flere, og vi håber, at I derude stadig 
har lyst og overskud til at mødes med musikkolleger fra hele landsdelen. 
Skynd dig at gå til din leder og få en aftale i hus, så vi fortsat kan mødes til årets musiklærer-boost på 
Vrå Højskole – også om 10 år J 
 
Årets musikdag for 4. klasser blev afviklet torsdag d. 9. april, hvor Linette og John endnu en gang 
spillede og dansede med 300 elever!  
Linette og John kommer selvfølgelig også næste år J 
 
Foreningens kontingent har for almindelige medlemmer været uændret 390,- i de sidste næsten 10 år, 
og vi har med denne sats været landets billigste lokalforening i mange år.  
Det er jo meget godt og kunne gerne fortsætte, men hovedforeningen ønsker en forenklet 
administration med ens kontingent for alle lokalforeninger, og det vil vi fra bestyrelsens side gerne 
bakke op om.  
Derfor foreslår vi en kontingentændring fra de 390,- til 450,-. Det er en noget kraftig stigning, men det 
hænger jo sammen med, at vi har ligget så lavt i forhold til landets øvrige lokalforeninger. 
Vi håber på forståelse for og opbakning til denne kontingentændring – og vi håber, det ikke betyder 
medlemsflugt J 
 
NB – tilføjet efter generalforsamlingen. 
Vi havde på generalforsamlingen en meget fin debat om kontingentet, og efter en snak frem og 
tilbage om baggrunden for denne kontingentstigning, blev vi enige om IKKE at hæve 
kontingentet – foreningen har en fin og passende økonomi basseret på den nuværende og lave 
kontingent , hvilket er vigtigere end en forenklet administration. 
 
På valg i år er Louise, Laust og Frank – alle er villige til genvalg. 
 
Husk, at vi sammen har et vigtigt fag og en vigtig sag, og at vores arbejde og engagement er 
forudsætningen for, at musikken lever og gror og gives videre til børn og unge mennesker! 
Tak til alle i og omkring foreningen for det store arbejde, der dagligt ydes for og med musikken.  
 
Marianne Hejlesen 


