Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00-21.00 på
Musikskolen, Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Helene Grube, Mogens Halken, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: Peter Nielsen, Cheanne Nielsen, Asbjørn Keiding, Mads Juhl Pedersen, Pia
Ludvigsen, Samuel Grube og Sara H. Nielsen
Fraværende: Terkel Kjellberg, William Rasmussen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 21. maj 2019.
Velkommen til nye medlemmer
Meddelelser
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Regnskab 2018 - godkendelse
6. Mere Musik til Byens Børn (MMtBB) under Musikskolen – drøftelse
7. Valg til bestyrelsen – hvordan får vi skabt interesse for valget - drøftelse
8. Musikskolen udtaget til registrering hos Copy Dan - orientering
9. MED-processen afsluttet - orientering
10. H.M. Dronningens 80 års fødselsdag - orientering
11. Valgdato
12. Evt

Ad 1) Dagsordenen blev tilføjet med nyt pkt. 11 Valgdato, herefter godkendt.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3) Ingen nye medlemmer deltog i mødet. Punktet tages op på det kommende møde.
Ad 4a) Ingen meddelelser.
Ad 4b) Der er endnu ikke udpeget repræsentant for BR, som erstatning for Cheanne.
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Peter Nielsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen, da han er alt for optaget af sit nye arbejde
til at kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet.
Der har som et nyt tiltag været afholdt GRUS samtaler (Gruppeudviklingssamtaler). Det blev
modtaget meget positivt. Der fremkom mange gode ideer til samarbejde, herunder øget
samarbejde med Billedskole/Teaterskole, differentieret undervisning gennem sidemands
oplæring. Af inspiratorer blev nævnt Anders Hvidbjerg, Roskilde og Morten Grønvad,
Kalundborg marimbaklasse og Helle Munksgaard Petersen, Varde Musikskole. Desuden blev
tilbud til folkeskolens udskolingselever drøftet.
Ligeledes er der blevet afholdt MGK-lærermøde. Også her var man glade for tiltaget. Der
blev drøftet projekter i de skemafri uger og en mulig anvendelse af de udarbejdede
læreplaner, om ikke andet så som inspiration til den daglige undervisning.
Carl-Oscar Østerlind er blevet ny klassisk koordinator efter at Bodil Rørbech har ønsket orlov
i den kommende sæson.
Vi har haft store problemer med at få besat hørelære/teori på MGK. Det er endt med en
pakkeløsning, så 4 undervisere deler opgaven.
Vi har ligeledes haft problemer med at komme ind i skolernes musiklokaler før 15:30. Det har
været nødvendigt at tage rundt for at forhandle direkte med de enkelte skoleledere.
Der er på ny afholdt førstehjælpskursus. Denne gang med en meget inspirerende instruktør fra
Røde Kors, og med et noget større udbytte, end det kommunens førstehjælpskurser har kunnet
give.
Årets fælles pædagogiske dag for Kvintus-samarbejdet havde inviteret Henrik Svejdal, rektor
på RMC, til at fortælle om baggrundene for RMC’s ændrede fokus på de rytmiske
uddannelser.
Ad 5) Regnskabet blev drøftet. Bestyrelsen fandt det svært tilgængeligt og svært at få et
fornuftigt overblik over. Den nye kontoplan i kommunens økonomisystem KVANTUM
rummer ikke mulighed for at give et fornuftigt overblik. Ledelsen blev opfordret til at
fremkomme med en opstilling á la den, Musikudvalgt kræver af MGK-regnskabet.
Ad 6) Musikskolen overtager pr. 1.1 2020 administrationen af forsøgsprojektet Mere Musik
til Byen Børn (MMtBB), der nu er permanentlig-gjort. Opgaven begrænser sig til at uddele
midlerne til bydelene, føre tilsyn med projekterne og bedømme/kvalificere nye projekter. Der
er afsat 50.000 til mødeaktivitet og 50.000 til administration.
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Ad 7) Vi prøver gennem direkte mailhenvendelse, opslag på hjemmesiden, information
gennem lærerne, personlig henvendelse og flytning til tirsdag som valgdag at tiltrække flere
kandidater til valget.
Ad 8) Musikskolen er udtaget til registrering hos Copy Dan. Det er et tiltag, der går på
omgang blandt musikskolerne for at sikre en nogenlunde valid beregning af honorarerne til
kunstnere, der udgiver trykt materiale. Registreringen vil vare hele den indeværende sæson og
vil bestå i at tage en kopi af forsiden eller kolofonen af det kopierede materiale med angivelse
af hvor mange kopier, der tages. Indberetningen kan også ske digitalt.
Ad 9) Vi har før sommerferien afsluttet vor MED-proces. Det er lykkedes at genskabe det
gode arbejdsklima. TU19 er blevet efterbehandlet i lærerkorpset, der er lagt en fremadrettet
plan for håndtering af krænkende adfærd, som der har været nogle enkelte tilfælde af.
Ad 10) Musikskolen deltager også i dette års fejring HM Dronning Magrethes 80 års
fødselsdag. Denne gang (som sidst) med KKSO og Zapolski-Strygerne. Koncerten er bygget
op om en billedserie - vist på storskærm – som viser begivenheder i dronningens liv.
Ad 11) Valgdato tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 16:50-17:10
Ad 12) Intet
Ebbe Lund Nielsen 16.9.2019

