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Hanne Mette Ridder snarlig exforkvinde for MTL, ph.d., lektor i musikterapi og geron-
tologi. Kontakt: hanne@hum.aau.dk

Forfatteren og biskoppen Eivind Berg-
grav skal have påstået, at det ikke bare er
sådan, at humor kræver overskud. Den giver
overskud. Man kunne sige det samme om
bestyrelsesarbejdet i MTL. Det kan godt
være at det har krævet overskud, men der
er betalt tilbage igen ved kasse 1. Så når jeg
nu efter 10 år forlader bestyrelsen er det for-
di andre skal have lov. Nu må grænsen være
nået for hvor længe man kan tillade sig at
sidde der og blive givet overskud. Sidste år
var der slet ingen i bestyrelsen der ville for-
lade deres pladser, så i år vil jeg påtage mig
at vige, og sørge for udskiftning så en anden
kan komme ind. I skrivende stund er der 10
dage til MTL-generalforsamling, hvor den
nye bestyrelse vælges. Jeg har af redaktio-
nen fået lov til at udløse spændingen og ef-
ter deadline tilføje et par linjer sidst i klum-
men her om valgresultaterne.

Og ganske vist forlader jeg bestyrelsen.
Jeg har dog på snedigste vis ska�et mig ad-
gang til en anden musikterapibestyrelse. Fra
maj 2010 overtager jeg formandsposten i
EMTC (European Music Therapy Confede-
ration). Her var der en decideret valgkamp,
hvor vi var tre der stillede op i et kerne-
team og fremlagde vore visioner og politiske
dagsorden. Mine medkandidater er Adrien-
ne Lerner fra Frankrig og Ferdinando Suvini
fra Italien, og herudover skal der i 2010 væl-
ges 3 repræsentanter fra nord, midt og syd.
Astrid Faaborg blev på landsmødet i Aal-
borg (september 2009) valgt som ny dansk
delegeret i EMTC med start efter konferen-
cen i Cadix i Maj 2010. Jeg ser frem til at
være med til at styrke samarbejdet indenfor

europæisk musikterapi, og til at blive en del
af det arbejde omkring et fællesregister for
musikterapeuter som er ved at blive etable-
ret.

I foråret afholdt musikterapiuddannel-
sen på AAU og MTL den 6. nordiske mu-
sikterapikonference i Aalborg. Det må være
en af de mest veltilrettelagte konferencer i
verdenshistorien. Alt var planlagt og gen-
nemdiskuteret! Ned til mindste detalje! Al-
ligevel skete mange af de ting der ikke måtte
ske. Hovedtaleren, Daniel Stern, blev syg og
kunne ikke komme, konferenceskriftet for-
svandt med Danske Fragtmænd, af konfe-
rencetaskepakkeholdet dukkede kun en en-
kelt mand op, busselskabet, der bragte del-
tagere til og fra hotellet, modtog af uransa-
gelige årsager en mail med de forkerte tids-
punkter, osv. Men her bagefter, når vi kan
se hvordan alt løste sig i bedste orden, kan
vi få plads til at mærke det kæmpe over-
skud, konferencen har givet fagmiljøet, samt
nyde de mange mails og tilkendegivelser, det
er strømmet ind med efterfølgende. Konfe-
rencen har på ingen måde været en begiven-
hed der udelukkende krævede. Dette er også
bekræftet i nogle foreløbige tal, der faktisk
viser et rigtig pænt økonomisk overskud.
Så formodentlig bliver en af de første vig-
tige bestyrelsesopgaver for den nye MTL-
bestyrelse at granske og spekulere over hvad
MTL�s andel i dette overskud skal bruges
til.

Det må dertil nævnes at der til denne
nordiske konference, med temaet �Sounding
Relationships�, var hele 27 lande repræsen-
teret, og over 250 deltagere. På hjemmesi-
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den www.6mt9.aau.dk er der et �ot fotogal-
leri med billeder fra konferencen, samt pro-
gram og abstracts. Der blev trykt rigeligt
med konferenceskrifter som frit kan afhen-
tes på AAU, eller fremsendes ved indleve-
ring af en frankeret A4-svarkuvert til HM
Ridder, Kroghstræde 6, 9220 Aalborg Ø.

Og her vil jeg så tilføje at MTLs be-
styrelse i 2009/2010 består af: Stine Lin-
dahl Jacobsen, Ulla Lau Hyldgaard, Julie
Ørnholt Bøtker, Lise Høy Laursen, So-
�e Andersen og Miriam Karpantschof. Se
www.musikterapi.org
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