Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.15-21.15 på Musikskolen,
Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Helene Grube, Peter Nielsen, Pia Ludvigsen, Terkel Kjellberg, Samuel Grube, Peter
Normann og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: Cheanne Nielsen, Asbjørn Keiding, Mogens Halken og William Rasmussen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 1. november 2018.
Konstituering af med formand og næstformand
Meddelelser
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Godkendelse af budget 2019
6. Årshjul
7. 2. vedtagelse af ny forretningsorden
8. Lokalaftale/Forhåndsaftale
9. Påbud fra Arbejdstilsynet
10. Mødeplan
11. Musikskolernes landsorganisation, Danske Musik- og Kulturskoler (DMK)
12. Evt.

Ad 1) Tilføjelse af nyt pkt. 11: Musikskolernes landsorganisation, Danske Musik- og
Kulturskoler (DMK), herefter godkendt.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3) Bestyrelsen konstituerede sig med Helene Grube som formand og Terkel Kjellberg som
næstformand.
Ad 4a) Bestyrelsen afholdt den 3. november en visions- og strategi-dag, hvor bl.a.
musikskolens position i Københavns musikundervisningstilbud blev drøftet.
Ad 4b) Et netværk af musikundervisningsudbydere er etableret under navnet Mere Musik i
Folkeskolen (MMiF), Næste møde i netværket er 20/2.
Ved et borgermøde om kultur 14/11 i VerdensKulturCentret arrangeret af Valby lokalråd,
deltog lokalpolitikere fra Valby, Nørrebro og Østerbro plus Maria Frej (BR- og KFU-
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medlem). Mødet handlede om kulturpolitik i København i al almindelighed og alle
mødedeltagere fik lejlighed til at præsentere sig og sin institution. Der var et udbredt ønske
om musikskoler alle bydele og stor opbakning til Københavns Musikskole.
MGK25 holdt afslutningsfest d. 18/11 med workshop og udsmykning af koncertsal og foyér.
Der var igen i år konference på DKDM d. 3/1 med titlen ”Musikalske Fællesskaber”
Mediator var Ane Cortzen (DR) og oplægsholdere var Søren Østergaard: ”Præstationskultur”
og Tanja Hall: ”Generation Z – Fremtidsfabrikken (12-16) ”Whats in it for me””
Kommunens trivselsundersøgelse TU19 udsendes d. 20/2 og afsluttes d. 12/3, og rapporten
forventes d. 2/4. Den behandles i MED d. 5/4 og d. 26/4, og drøftes på MR-mødet d. 3/5.
Der er i år færre elever på venteliste. Flere lærere er derfor ikke fyldt op. Det har især været
svært at besætte ydertidspunkterne. Det kan der være flere grunde til. Ofte er lokalerne på
skolerne først ledige kl. 15:30, børnene får sent fri, er pressede af lange skoledage og er derfor
for trætte til de sene tider.
Ad 5) Det i KVANTUM udarbejdede budget blev gennemgået. Det er et krav fra
økonomiområdet og en følge af implementeringen af KVANTUM, at budgettet er udformet så
enkelt som muligt. Vi har et håb om, at vi næste år kan præsentere et budget, hvor især alle
lønposter fremstår mere gennemskuelige. Budgettet blev herefter vedtaget.
Ad 6) Årshjulet blev gennemgået. Det tilstræbes, at de fem bestyrelsesmøder møder lægges i
september, oktober, november/december, januar/februar og juni. Desuden placeres en
eventuel visions-/strategidag i marts/april.
Ad 7) Den ny forretningsorden blev vedtaget for anden gang, jf. bestemmelsen i den gamle
forretningsorden.
Ad 8) Efter opsigelsen af alle lokal- og forhåndsaftaler ifm. den ny arbejdstidsaftale er der
indgået en ny forhånds-/lokalaftale med FMM. Den indebærer funktionstillæg for en række
tillidsposter, samt en timepulje på 330 timer til fordeling mellem TR, TR-sup og AMR.
Ad 9) Musikskolen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at eliminere træk på
administrationskontoret. Vi håber, at påbuddet i lighed med påbuddet om etablering af nye
indgangsdøre kan få KEjd til at betale for udbedringen. Vi arbejder samtidig på at få
gulvvarmen i foyéen til at virke. Dette kunne medvirke til at nedbringe træk.
Ad 10) Kommende bestyrelsesmøder: Tirsdag den 21. maj og tirsdag den 3. september 2019
begge dage 19:15-21:15, samt visionsdag lørdag den 30. marts 2019 kl. 10:00-13:00.
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Ad 11. De to store organisationer på musikskoleområdet DAMUSA (bestyrelsesforeningen)
og DMKL (lederforeningen) er blev slået sammen. Det skulle gerne give en mere slagkraftig
forening med flere muskler, samtidig reduceres Musikskolens kontingent fra 31.926 til
25.025, da vi kun skal betale til én forening.
Der er indkaldt til generalforsamling i Middelfart fredag den 1. marts 2019 kl. 10-13.
Forinden er der i region hovedstaden indkaldt til valgmøde torsdag den 31. januar kl. 19, i
Taastrup Kulturcenter, Poppel alle 12 i Taastrup. Her skal vælges 1 lederrepræsentant og 1
bruger- eller lederrepræsentant.
Referent Ebbe Lund Nielsen 29.1.2019

