Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.15-21.15 på Musikskolen,
Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Helene Grube, Peter Nielsen, Pia Ludvigsen, Samuel Grube, Mogens Halken, Mads
Juhl Pedersen, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: Cheanne Nielsen, Asbjørn Keiding, og Sara H. Nielsen
Fraværende: Terkel Kjellberg, William Rasmussen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 22. januar 2019.
Velkommen til nye medlemmer
Meddelelser
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Præsentation af urevideret regnskab 2018 - orientering
6. Samarbejde med folkeskolen – tilbud - drøftelse
7. SAMUKU udkast til vedtægter - orientering
8. SAMUKU – resultat af valg af repræsentanter til bestyrelsen i Danske Musik- og
Kulturskoler - orientering
9. Musikskoledage i Tivoli 25. og 26. maj
10. Mødeplan
11. Evt
12. MGK-optag - orientering
13. Evt.

Ad 1) /Rettelse til pkt. 5/ herefter godkendt.
Ad 2) /Referater udsendes efter 14 dage/, herefter godkendt.
Ad 3) Ingen nye medlemmer deltog i mødet. Punktet tages op på det kommende møde.
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Ad 4a) Ingen meddelelser.
Ad 4b) Musikskolen flytter afdeling fra Damhusengens Skole til Katrinedal skolen pga.
omfattende ombygning, der kunne betyde undervisning i skiftende lokaler og evt. i
containere. Katrinedal rummer 3 flotte lokaler, der endnu ikke er omfattet af
bookingsystemet.
Ved dette års streetparade på Nørrebro/Rådmandsgades skole deltog borgmester Jesper
Christensen, der blev set med håndholdt kamera.
Den 24. april var der på Rådhuset høring om musikundervisningen i København på baggrund
af KFF’s kortlægning. Der var stor opbakning til at der skulle gøres noget, men det er svært at
overtale andre BR-medlemmer end BUU- og KFU-medlemmer til at prioritere
musikundervisningen.
Musikskolen deltog i Orkesterfestivalen i Koncerthuset den 17. marts med både KKSO og
Zapolskistrygerne.
Cheanne udtræder af bestyrelsen med øjebliklig virkning pga. det forestående valg. En afløser
forventes udpeget medio juni.
Sara Harriet Nielsen er udpeget som ny repræsentant for Københavns Musiklærerforening.
Mads Juhl Pedersen er jf. de kommende vedtægter udpeget som repræsentant for
Skolelederforeningen SKK.
Ad 5) Det foreløbige regnskab viser nogenlunde balance for så vidt angår Musikskolen og et
et mindreforbrug på ca. 300.000 på MGK-regnskabet: Regnskaberne afleveres til
Kunststyrelsen den 1. juli.
Ad 6) Det blev foreslået, at Musikskolen udarbejder tilbud under åben skole og måske
sammen med andre institutioner om uddannelsesparathed. Det kunne være et
udskolingstilbud. For så vidt Musikskolens egen undervisning, bør vi følge Finn Holsts
forslag om at genindføre ”Den frivillige almene musikundervisning” i form af nogle
holdtilbud á la ”At gå til musik”, hvilket ville styrke søgningen til Musikskolen.
Ad 7) Der blev gjort opmærksom på, at §3 strider mod §5.1, idet §3 ikke omfatter
interessenter som medlemmer. Herefter taget til efterretning.
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Ad 8) Til bestyrelsen blev valgt Ole Thøger Nielsen (Musikhøjskolen) og Tove Leininger
(interessent)
Ad 9) Traditionen tro deltager Musikskole med mange ensembler i Musikskoledage i Tivoli i
år med 14 ensembler.
Ad 10) Kommende bestyrelsesmøde: Tirsdag den 3. september 2019 kl. 19:15-21:15
Ad 11) Intet til evt.
Ad 12) Ved dette års MGK-optagelser var der 184 ansøgere, heraf mødte 163 frem. Der var 8
12-taller, der alle blev optaget, 39 10-taller, hvoraf 28 blev optaget og 11 afvist, samt 57 7taller, hvor af alle blev afvist.
Samlet set var der således 104 kvalificerede (12-, 10- og 7-taller), hvoraf 36 blev optaget og
68 blev afvist.
Ansøgerne fordelte sig på 23 af regionens 28 kommune. I alt var der ansøgere fra 34
kommuner (inkl. udlandet).
Referent Ebbe Lund Nielsen 16.8.2019

