
 
FORMANDENS BERETNING 2021 
 
Vintergækker og erantis er brudt frem, solen varmer mere og mere  
– vi går mod lysere dage! 
 
Vi kan se tilbage på et foreningsår, hvor alle aktiviteter er blevet aflyst eller udsat, så på den vis bliver 
beretningen over året en hurtig omgang, så lad os i stedet se fremad! 
Ventetiden er nemlig blevet udnyttet til planlægning, så med udsigt til mere normale tilstande, glæder vi os 
usigeligt meget til at synge, spille og danse igen. 
 
Generalforsamling 

Årets generalforsamling vil blive afholdt på teams torsdag d. 22. april klokken 18.30-19.30. Skriv 
til marianne.hejlesen@icloud.com, så du kan blive indkaldt til mødet. 

 
Musik i Nord  

Musik i Nord afholdes 26.-28. august 2021 på Åbybro Efterskole – læs mere om kurset og tilmeld 
dig her via https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/musik-i-nord 

 
CFU-kurser   

Laust Orleman og Peter Jungersens kursus ”Hvor svært kan det være, vol. 2” blev aflyst pga. 
corona, men bliver heldigvis genopslået pr. 1. november. 
Mie Rank Brunberg holder kursus 15. september med overskriften ”Lad os synge verden”. Mange 
kender nok ”Hvis jeg var en cirkushest”, der er en af sangene fra Mie Rank Brunbergs sanghæfte 
”Hvirvler” 
Læs mere om begge kurser i folderen fra CFU, der er lige om hjørnet. 

 
Kordag  

Kirsten Juul Seidenfaden er hyret til at lave kordag for 3.-6. klasse & skolekor torsdag d. 25. 
november 2021. Kordagen foregår på Bagterpskolen, Hjørring 
Se mere i kursusfolderen fra CFU – tilmelding til marianne.hejlesen@icloud.com  

 
Stomp- og dansedag 

Stomp- og dansedag for 4. klasser er i støbeskeen og forventes afholdt i marts 2022. 
 
KONTINGENT  
Kontingentet foreslås uændret  450,- for alm. medlemmer  

150,- for studerende 
250,- for pensionister 

  
VALG TIL BESTYRELSEN  
Iben Frost, der har været bestyrelsesmedlem siden 1988, har valgt at takke af efter mange års store arbejde for 
musiklærerforeningen. Iben er kendt og elsket både i det Vendsysselske musiklærermiljø, men Iben møder qua 
sit hverv som hovedbestyrelsesmedlem også stor respekt fra musiklærere rundt om i landet. Tusind tak til Iben 
for dit store engagement og dit altid imødekommende væsen. 
Marianne Steensen har også valgt at stoppe i bestyrelsen, dog med knap så mange år på bagen som IbenJ 
Tak for indsatsen – det har været en fornøjelse at have dig i bestyrelsen, og hvem ved, måske ser vi dig igen på 
et senere tidspunkt. 
 
Da generalforsamlingen sidste år blev udsat pga. corona, vil kommende års generalforsamling samle op på 
diverse valg og regnskab. 
Valgsituationen ser derfor således ud 

- Frank, Laust og Louise er valgt i ulige år og derfor på valg i år – alle har indvilget i at fortsætte 
- Jakob og Marianne H var på valg sidste år, og ønsker begge at fortsætte, men der skal foretages en 

”bagudrettet” valghandling ift. dem 
- Desuden skal der vælges to afløsere for hhv. Iben og Marianne S i en valgperiode frem til 2022 

 
GLÆDELIGT MUSIK-ÅR TIL ALLE 
Det lysner derude, og corona er forhåbentlig snart fortid – lad os sammen opruste til igen at få liv i musik, sang 
og dans derude på skolerne. 
Med ønsket om et glædeligt musik-år til alle os, der har musikken og sangen som vores fælles fag og fælles sag! 


