Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juni 2018 kl. 18.30-20.30 på Musikskolen,
Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Katrine Nyland, Helene Grube, Cheanne Nielsen
Bertram Seistrup, Flemming Lund, Mogens Halken og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: William Rasmussen, Jonatan David, Lars Thor Larsen, Jesper Krüger og Peter
Normann
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 10. april 2018.
3. Velkommen til BR-medlem Cheanne Nielsen (O) og musikudvalgsrepræsentant
Asbjørn Keiding.
4. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Godkendelse af regnskab 2016
6. Foreløbig godkendelse af ikkerevideret 2017 regnskab
7. Udkast til ny forretningsorden.
8. Nye vedtægter.
9. Årshjul.
10. 1. drøftelse af prioritering af Musikskolens opgaver
11. Evt.

Mødet indledtes med en præsentationsrunde.
Ad1) Nyt pkt. 2a Referat af 30/5 2017 til godkendelse. Pkt. 6 udgår og sættes på den
kommende dagsorden, da regnskabet ikke er færdigt. Herefter godkendt.
Ad 2) På bestyrelsesmødet den 10.4.2018 henledte medarbejderrepræsentanten bestyrelsens
opmærksomhed på §4.3 og §7,2 i bestyrelsens vedtægter. Denne bemærkning var ikke
medtaget i referatet af 10.4.2018.
Ad 3) Cheanne blev budt velkommen. Hun fortalte lidt om sin baggrund – opstiller til
folketinget i Valby kredsen - og beklagede sit afbud til det foregående bestyrelsesmøde.
Asbjørn Keiding havde meldt afbud, så præsentation vil ske på næstkommende møde.
Ad 4a) Se under pkt. 7.
Ad 4b) ELN havde været i dialog med borgmesterkontoret om en besøgsdato. Forslagene var
torsdag den 13. september (16-17) eller tirsdag den 30. oktober formiddag. Bestyrelsen
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indstillede 13. september som bedste dato. Tirsdag den 13. september er herefter blevet
konfirmeret med borgmesterkontoret.
Der forhandles intents om en sammenlægning af de to landsdækkende
musikskolesammenslutninger Dansk Musikskole Sammenslutning (DAMUSA) og Danske
Musik- og Kulturskoleledere (DMKL). Formodentlig i august vil der foreligge et forslag, som
der skal tages stilling til.
Der blevet forhandlet med økonomiområdet om overførsel af statstilskuddet til Børne
Philharmoni (200.000 kr.) Da kommunens regnskab er afsluttet og lukket kunne der ikke
ændres i overførselssagen. Økonomiområdet tilbød et kompromis, der betød, at Musikskolen
fik lov at overføre de maksimale 4% svarende til 543.288 kr. i stedet for den faktiske
anmodning på bare 437.101 kr. altså en forskel på 106.187 kr. og dermed en manglende
overførsel på 93.816 kr. Begrundelsen fra økonomiområdet var, at de 200.000 så rigeligt
kunne indeholdes i de 4%. Det er ledelsens opfattelse, at kompromisset er det bedst opnåelige.
Musikskolen deltog i år med 15 ensembler i Musikskoledage i Tivoli. Vi markerede os atter
med rigtig fine optrædener.
Administrationen har været i gang med at opfylde den nye persondatalov, der trådte i kraft
sidst i maj. Der har været tale om makulering og sletning. Speedadmin (Musikskolens
administrationssystem) er også opdateret, så det følger lovgivningen.
MGK i København har 25 års jubilæum i år. Det vil blive markeret med en åbningskoncert
mandag den 24. september på Studiescenen (DKDM), 2 måneder med projekter, workshops,
kurser og en afslutningskoncert og jubilæumsfest fredag den 16. november. Solister ved
åbningskoncerten er bl.a. Patrick Dorgan, Mathias Heise, Simon Duus og Nanna Wendelsboe,
og talere Michael Bojesen, Bertel Krarup og Frank Jensen.
Ved den netop afholdte danske stryger konkurrence placerede to ar vore tidligere MGKelever sig fornemt med en 1. plads (Alva Holm) og en 2. plads (Adam Koch Christensen).
Ad 4c) Ingen meddelelser.
Ad 5) Regnskab 2016 blev kort gennemgået og herefter godkendt.
Ad 6) Udsat til det kommende møde.
Ad 7) Formanden præsenterede udkast til forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Forretningsordenen lægger sig tæt op ad Musikskolens nye vedtægter. §1.3 udpegning af
stedfortræder skal uddybes. Punktet tages på dagsordenen til det kommende møde til videre
drøftelse og vedtagelse.
Ad 8) ”Vedtægter for Musikskolen i Københavns Kommune” blev 1. gangsvedtaget. Herefter
skal vedtægterne 2. gangs vedtages på næstkommende møde.
Ad 9) Årshjulet blev drøftet og foreslået kun at omfatte egentlige bestyrelsesopgaver. Der
arbejdes videre med årshjulet.
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Ad 10) Det blev foreslået at danne et netværk af musiktilbud i København. Formanden ville
tage kontakt til John Brøndum (Mjølnerparken) for at høre om erfaringer med musiktilbud i
Mjølnerparken.
Formanden vil formulere et oplæg til en visionsdag. Musikskolens Visioner kunne indgå i
arbejdet.
Ad 11) Næste møde tirsdag den 21. august kl. 18:30-20:30
Referent Ebbe Lund Nielsen 3.7.2018

