Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.15-21.15 på
Musikskolen, Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Helene Grube, Anna Lawaetz, Zanynab Al-Hussaini, Mogens Halken, Pia
Ludvigsen, Samuel Grube, Bertram Seistrup, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: (Cheanne Nielsen), Asbjørn Keiding, Mads Juhl Pedersen og Sara H. Nielsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 3. september 2019.
Konstituering af bestyrelsen og velkomst til nye medlemmer
Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
Regnskab 2018 – godkendelse
Budget 2020 - drøftelse
Høringsbrev*) fra KFF vedr. kortlægning af musik i Københavns kommune. –
drøftelse
Vedtægter**) – drøftelse
Evt.

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendt, men kunne gennem….
Ad 3) Velkommen til Zanynab Al-Hussaini, Anna Lawaetz og Bertram Seistrup. Helene blev
valgt til formand og Bertram blev valgt til næstformand.
Det blev besluttet, at serveringen fremover skulle bestå af sandwich og vand.
Ad 4a) Ingen meddelelser.
Ad 4b) Der er endnu ikke udpeget en repræsentant fra BR, som erstatning for Cheanne.
Forretningsorden – valgprocedure

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Både Kammerorkestret og KKsO har uropført værker, skrevet specielt til dem. Andreas
Bernitt har komponeret for Kammerorkestret og Nikolai Buus har komponeret for KKSO.
Søndag den 1. december spille KKSO til juletræstænding på Rådhuspladsen.
Ad 4c) Ingen meddelelser
Ad 5) Regnskab 2018 blev godkendt med et samlet mindreforbrug på 290.000 kr., men
bestyrelsen vil fremover gerne orienteres om 1., 2. og 3. prognose.
Ad 6) MGK-budgettet blev godkendt. Bestyrelsen ønskede et mere overskueligt
musikskolebudget, som kunne have samme udformning som MGK-budgettet og omfatte flere
sammenlignelige poster, end det umiddelbart er muligt at trække ud af KVANTUM.
Ad 7) Følgende tiltag skulle fremgå af høringssvaret: KKSO skal nævnes blandt
ungdomsorkestrene, MGK skal indgå som en del af vækstlaget, flere børn skal lære at spille et
instrument/ tilbydes instrumentalundervisning, en udviklingsstrategi for musikuddannelse for
børn – hvem påtager sig hvilke opgaver, udfordringen med lange ventelister, beskrivelse af
musik i etniske foreninger, lige adgang i hele kommunen til kvalificeret musikundervisning
samt det, ”som ikke er prioriteret”.
Ad 8) Udsættes til det kommende møde.
Ad 9) Kommende møder:
tirsdag den 25. februar kl. 19:00-21:00 og
tirsdag den 26. maj kl. 19:00-21:00

Ebbe Lund Nielsen 3.12.2019

