Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2020 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: Anne Hede, Asbjørn Keiding, Mads Juhl Pedersen og Sara H. Nielsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 19. november 2019.
Velkomst til nye medlemmer
Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Ny budget- og regnskabsopstilling – godkendelse
6. Budgetjustering 2020 - drøftelse
7. Foreløbigt regnskab 2019 – orientering
8. Vedtægter*) – drøftelse
9. MGK Midtvejsevaluering – orientering
10. Valg – hvordan gør vi det attraktivt at møde frem - drøftelse
11. Evt.
Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Referatet blev godkendt
Ad 3) Der var ingen nye medlemmer blandt de fremmødte.
Ad 4a) Københavns Musikudvalg har foretaget en kortlægning af musiktilbuddene i
København. Kortlægningen har været i høring og Musikskolen har afgivet svar, og afventer
møde i KFF mhp. udmøntning af anbefalingerne. Et punkt, der løbende skal følges op.
Ad 4b) Der har været møde med overborgmesteren vedr. bygning H15 – Den åbne stofscene.
Der blev lovet penge til en vagtordning - en slag social vicevært, samt yderligere
videoovervågning. Desuden vil runderingerne opprioriteret.
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Der blev den 3. januar afholdt konference på DKDM for alle lærere. Temaet var Passion og
Fællesskab. Oplægsholdere var Helle Hein: Primadonnaledelse, László Nemes, Kodaly
Instituttet, Anders Rønningen; Musikalsk mangfold til besvær og inspiration.
Vesterbro lokalråd har henvendt sig mhp. et muligt samarbejde.
APV bliver løbende opdateret. Arbejdstilsynets påbud er næsten indfriet. Akustik og træk på
kontoret er forbedret/afhjulpet. Der resterer opsætning af varmeribber under rytterlysene.
Vi har haft besøg af Lyngby-Taarbæk musikskole og Sankt Annæ, der begge står for at skulle
opføre en ny musikskole/musikbygning.
Alle klassiske MGK-elever har fået karakteren 10 eller 12 ved optagelsesprøverne på DKDM.
MGK-optagelsesprøverne finder sted fra uge 11. Der er i år færre ansøgere end sidste år.
Der blev i december afholdt 15 officielle julekoncerter.
Zapolski-Strygerne skal spille ved åbningen af Farbergé udstillingen på Amalienborgmuseet i
overværelse af Dronningen.
Ved årets orkesterfestival i DR-koncerthuset deltager KKSO, Marga TeamFlex,
Kammerorkestret, Gladiators og the Golden Lime.
Zapolski-Strygerne og Zapolski-celloerne.
Ad 4c) Ingen meddelelser
Ad 5) Budget- og regnskabsopstillingen var ikke tilstrækkelig gennemskuelig. Ledelsen blev
bedt om at forenkle opstillingen. Nyt forslag fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde.
Ad 6) Se punkt 5.
Ad 7) Se punkt 5
Ad 8) Der var enighed om, at det ville blive for kompliceret at ændre vedtægterne på ny.
Derimod kunne forretningsordenen ændres. Formanden kommer med et forslag til justering af
forretningsordenen.*)
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Ad 9) Musikudvalget under Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at der skal foretages en
midtvejsevaluering af MGK. Det bliver en omfattende opgave, der skal rumme en række
nøgletal for MGK’s virke.
tirsdag den 26. maj kl. 19:00-21:00

Ebbe Lund Nielsen 3.3.2020
*) Bekendtgørelse § 7 under folkeskoleloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=192674

