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Dansk nationalkomité for ICTM
Forum for Musik og Dans i Verden
Varsling om mulig nedlæggelse af foreningen
Som nævnt i referatet af nationalkomitéens generalforsamling, afholdt d. 14. maj 2019,
nåede man under pkt. 4 Diskussion af foreningens arbejde i fremtiden, frem til at ville
forelægge foreningens medlemmer at nedlægge foreningen ved udgangen af 2019.
Beslutningen om dette skridt blev taget af en enig bestyrelse, der – som de eneste
fremmødte til generalforsamlingen – måtte konstatere, at der ikke længere er de fornødne
bestyrelseskræfter til at fortsætte aktiviteterne.
Lige siden nationalkomitéens etablering i 1981 under ledelse af musiketnolog Poul Rovsing
Olsen, lektor ved Københavns Universitet og daværende præsident for ICTM (The
International Council for Traditional Music) har skiftende bestyrelser tilrettelagt og afholdt
foredrag, paneldiskussioner og koncerter med traditionel musik fra såvel Danmark og
Europa som fra lande og kulturer uden for Europa.
Nationalkomitéen har i årenes løb nyt godt af en række institutioners velvilje i form af husly
til komitéens forskellige arrangementer, hvilket har gjort det muligt – trods beskedne
økonomiske rammer – at tilbyde foredrag og begivenheder på et højt fagligt niveau. I
vilkårlig rækkefølge skal her takkes: Musikvidenskabeligt Institut (KU), Dansk
Folkemindesamling (KB), Danmarks Lærerhøjskole (DLH/DPU), Musikhistorisk Museum
og i de senere år musikhuset Metronomen på Frederiksberg.
Som afslutning på næsten 40 års virke for udbredelse af kendskabet til traditionel musik og
dans i Danmark har bestyrelsen på generalforsamlingen i maj planlagt at arrangere en
paneldebat om musikfaget i folkeskolen med fokus på det globale udsyn i lighed med
nationalkomitéens tidligere fokus på hhv. musikfaget i gymnasiet og vilkårene for
uddannelse inden for traditionel musik på konservatorierne i Danmark.
I henhold til vedtægterne for Dansk Nationalkomité for ICTM §6 stk.1 kan opløsning af
foreningen besluttes, når mindst to tredjedele af medlemmerne har tilkendegivet ønske
herom. I forbindelse med beslutning om opløsning af foreningen skal der afholdes et
medlemsmøde til afgørelse af, hvorledes der skal forholdes med foreningens midler.
Det betyder, at vi hermed indkalder til medlemsmøde med det formål at beslutte en mulig
nedlæggelse af nationalkomitéen.
Mødet vil finde sted tirsdag d. 17.9.2019 kl. 19:00 hos formand Eva Fock på Cæciliavej
31, Valby (tlf.: 2178 3925).
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Hvis ikke man har mulighed for at deltage i medlemsmødet, kan man også afgive sin
stemme til formanden via mail (e.fock@adr.dk). Det er også muligt at stemme ved
fuldmagt. Det er vigtigt, at I afgiver jeres stemme, da vi ellers risikerer at skulle indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.
Ved en nedlæggelse af nationalkomitéen vil ICTM’s interesser i Danmark blive varetaget af
en liaison officer. Bestyrelsen indstiller enstemmigt shakuhachi-spiller, ph.d. Kiku Day.
Pr. dags dato udgør foreningens midler 3.703,78 kr. Dette beløb forventes at kunne dække
udgifterne til det afsluttende arrangement i november måned i forbindelse med afholdelse af
paneldebatten om musikfaget i folkeskolen.
Hvis man interesserer sig for forskning inden for ICTM’s områder, opfordrer vi til at besøge
ICTM´s hjemmeside http://ictmusic.org.
Vi glæder os til at jer til debatten i efteråret, detaljer følger senere.
Med ønskerne om en god sommer
sender bestyrelsen mange venlige hilsner.

