Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00-21.00 på
Musikskolen, Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Helene Grube, Zanynab Al-Hussaini, Henrik Svendsen, Pia Ludvigsen, Bertram
Seistrup, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: Mads Juhl Pedersen Anna Lawaetz, Mogens Halken, Asbjørn Keiding, Samuel Grube,
Fraværende: Sara H. Nielsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 9. juni 2020
Velkomst til nye medlemmer
Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Udkast til 3. prognose – godkendelse
6. Forretningsorden*) – 2. godkendelse
7. Nøgletal for Musikskolen - drøftelse
8. Dato for afholdelse af bestyrelsesvalg - beslutning
9. Mødedatoer i efteråret.
10. Evt.
Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Referatet blev godkendt
Ad 3) Velkommen til Henrik Svendsen, som er stand in for Anna Hede, der pt har orlov fra
BR. HS er folkeskolelærer på Blågårdsskolen og har tidligere siddet en valgperiode i BR
Ad 4a) Michael Bojesen, formand for Statens Kunstfond, skrev den 2. september et
debatindlæg i Politiken med overskriften: ”På tre områder kan musikskolerne lære af
idrætslivet” (mere holdundervisning, at gøre musikskolen til samlingssted – også efter endt
undervisning – og ikke mindst at benytte sig af frivillighed). Ikke alle er enig med Bojesen,
men indlægget skaber fortsat debat.
Budget 2022 skal diskuteres i forsommeren 2021. - Henrik: ”Man kan altid præsentere
nyskabende forslag for Jesper Christensen (børne- og ungdomsborgmester)”.
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Ad 4b) Op til sommerferien var alle hold og sammenspil blevet aflyst. Nogle enkelte
ensembler nåede at holde en prøve eller to inden Musikskolen lukkede for sommeren.

Vi åbnede sæsonen med de samme coronaretningslinjer som før ferien.
Vi har været nødt til at rette holdstørrelserne til efter lokalernes størrelse og omvendt.
Tilbagebetaling for manglende undervisning i coronaperioden i foråret var nødvendigt i
beskedent omfang.
En del aktiviteter er her i efteråret på forhånd blevet aflyst: KKSO weekend tur, i stedet 2
dage på Vigerslev alle skole, MGK-Introtur, MGK Jazzhouse tourne,
Kvintus pædagogiske dag blev gennemført med god coronaafstand.
Besøg af Vesterbro lokalråd, der gerne ville støtte op om Musikskolens arrangementer.
Koncertmuligheder i Musikkens hus. Det gamle By-museum ser ud til at blive indrettet med
sale til akustisk musik.
CPH sommerfestival afviklede 2 koncerter, som streamede koncerter i Musikskolens sal.
MGK har afleveret en stor midtvejs-evaluerings-rapport til Kunstfondens Musikudvalg
MGK optagelse blev afsluttet d.12 juni med optagesnit på 10.41
El Sistema-undervisningen på Skolen på Amagerbro fortsætter nu på 3. skoleår. Det lykkes
ikke at få nogen af de afgående elever (nu 5. klasse) til at tage imod et skræddersyet tilbud om
musikskoleundervisning på SPA. Vi må erkende, at vi tabte kontakten til eleverne i
lockdown-perioden.
MGK-evalueringsrapport har kostet megen tid, samme gælder refusion af deltagerbetaling
Vi har desværre en langtidssygemeldt adm. medarbejder, så vi er udfordrede mht ansættelser,
løn, prognoser og regnskab.
Der blevet bevilget ny belægning på pladsen i stedet for de kedelige fliser..
Nyt initiativ om udnyttelsen af H15
Ad 4c) Intet til referat.
Ad 5) Bestyrelsen var ikke tilfreds med udkastet til 3. prognose – man ønskede mere klarhed i
opstillingen.
Ad 6) Forretningsordenen blev godkendt for 2. gang og er hermed endelig vedtaget.
Ad 7) Bestyrelsen havde fået tilsendt liste over hold og antallet af individuelle elever, men
ønskede sig en opstilling, så man kunne se, hvordan midlerne blev anvendt på de enkelte
aktiviteter. Ledelsen går videre med opgaven.
Ad 8) Valget finder sted den 6. oktober kl. 18:50-19:10.
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Ad 9) Næste møde tirsdag den 10. november kl. 19-21.
Referent 23.9.2020, Ebbe Lund Nielsen

