Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 2017 kl. 18.30-20.30, Musikskolen
Tilstede: Trine Boje Mortensen, William Rasmussen, Freja Bundvad, Lars Thor Larsen,
Flemming Lund, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen.
Afbud: Katrine Nyland, Jonatan David og Mogens Halken.
Fraværende: Martin Maric
Udtrådt: Anja Reiff.
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 31. januar 2017.
3. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
4. Omprioriteringsbidrag 2018
5. Budget 2017
6. DAMUSA generalforsamling – hvad gør vi
7. Evt.
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3a) Formanden (TBM) havde inviteret Jonas Bjørn Jensen, S, og Tue Hækkerup, S, til en
samtale og information om Musikskolen. Til stede var også Musikskolelederen (ELN). Vi gav en
kort beskrivelse af musikskolen og gjorde rede for skolens størrelse og dækningsgrad i
kommunen. Vi påpegede behovet for at blive større for at kunne nå ud til flere, samt at
Musikskolen qua sit tilbud om fripladser var et tilbud for alle. Oplevelsen var, at begge var
interesserede og lydhøre. Tue savnede – uden at blive helt præcis et mere konkret udspil fra
Musikskolen. Efter en lille times snak, tog vi en runde på Musikskolen og så rytmisk solosang,
forældre/barn-hold og Zapolskis strygerhold. Begge politikere opfordrede os til at kontakte dem
direkte, når vi havde noget på hjerte. Samlet set var det konstruktivt møde, som - om ikke andet har bragt Musikskolen på bordet blandt de socialdemokratiske medlemmer af BUU.
Da formanden pr. 1. august 2017 ikke længere er forældre, udtræder hun af bestyrelsen ifm.
bestyrelsesvalget 2017.
Ad 3b) Da Anja Reiff har trukket sig fra Københavns Musikudvalg, udtræder hun samtidig af
bestyrelsen. Vi afventer, at Musikudvalget udpeger en ny repræsentant.
ELN har haft møde med BUF’s bygningskapacitetsansvarlig Knud Langberg, som vil undersøge
mulighederne for et evt. bytte lokaler med KFF. Desværre fratræder han sin stilling 1. april, men
vil overgive sine sonderinger til sin efterfølger.
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Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Vi gennemgik udfordringerne: Indgangspartiet,
luftfugtigheden og den statiske elektricitet. Mht. Tætning af indgangspartiet og luftfugtigheden vil
Arbejdstilsynet fremsende et påbud, som vi håber, kan blive løftestang til at få ændringerne
gennemført hurtigere end ellers.
Vi har besluttet at hjemtage timeindberetningssystemet KAS fra KS, som ikke har kunnet løfte
opgaven med en stor arbejdsbyrde på Musikskolen som resultat. Vi forventer at få tilbageført ca.
0,1 stilling.
Musikskoletænketanken har endnu 3 møder tilbage i deres møderække. Der vil blive afholdt en
høringsdag den 1. juni på RMC. Den færdige rapport overdrages til kulturministeren medio
august og præsenteres på Kulturmødet på Mors den 24.-26. august.
OrkesterMester er et landsdækkende 4-årigt initiativ for at igangsætte skoleorkestre på alle
landets skoler. Beskrivelse medsendes referatet.
MGK-optagelserne har vi været nødt til - for de rytmiske ansøgeres vedkommende - at henlægge
til Råhuset pga. pladsmangel. Det har været en logistisk udfordring, men også lidt cool for
ansøgerne. 154 mødte frem, 81 rytmiske, 41 klassiske og 32 produktionsansøgere. Der blev
uddelt 13 12-taller, 22 10-taller og 55 7-taller. Dermed har 90 bestået, og ca. 45 vil blive optaget.
9 af vores elever har været til optagelse på div. konservatorier, 8 er blevet optaget og 1 er på
venteliste med et 7-tal.
Ad 3c) Intet at meddele.
Ad 4) I efteråret udarbejdede vi et forslag til effektivisering: BUU har ikke været tilfreds og har
ønsket et nyt forslag med fokus på administration, ledelse og bygningsdrift. Siden efteråret har
forholdene ændret sig og givet nye muligheder. Således kan det, primært ved meroptag af især
holdelever, give et bidrag på 345.000, Afsatte midler til udsatte børn 52.000, afgivelse af 0,6
administrativ stilling 240.000 og udsættelse af indretning af udearealer, samt slukning for
gulvvarmen i sommerhalvåret 60.000, i alt 697.000.
Ad 5) Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.
Ad 6) Bestyrelsen anser det umiddelbart som en fordel at have 2 interesseorganisationer til at
lobbye. Det dobbelte kontingent synes dog ganske stort.
Ad 7) Det blev foreslået at tage fat i Enhedslistens Gorm Anker Gunnesen og Karina Vestergård
Madsen som de næste politiske samtalepartnere.
Næste møde tirsdag den 30. maj. Middag kl. 17.00-18.30, møde 18.30-20.30
Referent Ebbe Lund Nielsen 07-04-2017

