Formandens beretning
Landskonference, Hotel Storebælt, 2. og 3. marts 2017
Efter landskonferencen 2015, konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Charlotte Petersen, Odsherred
Næstformand: Elvi Schalck, Helsingør
Kasserer: Pia Dissing Larsen, Frederikshavn
sekretær: Susanne Hedegaard, Viborg
Bestyrelsesmedlem: Anette Rud Liltorp, Lyngby-Taarbæk
1. Suppleant: Gitte Larsen, Ringsted
2. Suppleant: Martin Møller, Randers
Det var en ny bestyrelse, der mødtes til arbejdsweekenden i november 2015. Vi fandt ret hurtigt
melodien og arbejder godt og effektivt sammen. Weekenden blev afholdt på Hindsgavl Slot uden
tilskud fra HK, som fremover kun yder tilskud til mere nytænkende og spændende initiativer.
Vi besluttede her at flytte konferencen til Hotel Storebælt, efter talrige opfordringer fra
medlemmerne om at prøve noget nyt.
Konferencen blev planlagt i store træk og efterfølgende finpudset i HK’s mødelokaler i KBH i april
2016. Sidste justeringer blev klaret i HK’s lokaler i Brabrand i september 2016.
Oktober 2015 var Anette og Charlotte til skolesekretærernes landskonference og fik som altid en
masse spændende input med hjem. I oktober 2016 deltog Gitte og Charlotte.
2016 bød også på møde i HK, hvor vi drøftede hvad der rører sig i musikskolerne og samtidig blev
informeret om de nye tidskuds planer. Her deltog Elvi og Charlotte.
Oktober 2016 var Charlotte inviteret til HK’s konference Fag og Fremtid, hvor en håndfuld
musikskole sekretærer deltog. Det var et par meget spændende dage i Århus, med fokus på
fremtidens sekretærer og IT løsninger. Jeg vil gerne have lov til at opfordre Jer til at deltage, hvis
HK igen vælger at stable en konference på benene.
Overdragelsen til ny bestyrelse var et langt og sejt træk, som især ramte kasserer Pia. Bankskifte
er ikke lige noget man gør – fandt vi ud af. Men til sidst lykkedes det, flot arbejde Pia.
Vi har i løbet af perioden måtte sige farvel til vores interne revisor Lise Roed fra Musikskolen
Laura, som har fået nyt arbejde. Men heldigvis trådte vores tidligere kasserer, Ellis Gjerulff fra
Skive, ind og overtog opgaven. Tusind tak for det Ellis. Susanne har overtaget hjemmesiden og
indbydelsen, det er jeg glad for, det sætter mig fri til andre opgaver.
Til sidt vil jeg gerne takke hele bestyrelsen inkl. Suppleanter for det fantastiske arbejde I har lagt
for dagen, så vi kan give Jer medlemmer et par dejlige dage i det fynske. Kemien er god og det er
en stor forudsætning for et godt samarbejde og derved super resultat. Jeg er stolt af det, vi kan
præsentere ved denne konference.
Gitte og Martin har valgt ikke at genopstille som suppleanter og jeg vil derfor opfordre jeg alle til
at overveje om det var noget for jer at opstille - det gælder selvfølgelig også til bestyrelsen!
Formand
Charlotte Petersen

