Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni kl. 19-21.
Til stede: Helene Grube, Laura Ramberg, Johannes Røigaard,, Anna Lawaetz, Asbjørn Keiding, Mogens
Halken, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen
Dagsorden
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 20. januar 2021.
3. Velkomst til nye medlemmer
4. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. Coronasituationen – drøftelse
6. Opfyldning af ledige pladser, herunder oversigt over skolens undervisningsaktiviteter – orientering
7. Klageadgang
8. Varslingsproces - orientering
9. Budgetprognose for januar – april - drøftelse
10. Foreløbigt regnskab 2021 - drøftelse
11. MGK-optag - orientering
12. Evt.

Ad 1) Godkendt
Ad 2) Godkendt
Ad 3) Ingen at byde velkommen.
Ad 4a) Meddelelserne kommer ifm. punkterne.
4b) Musikskolen mistede sin sekretær Anne Grethe Christiansen, der døde pludseligt tirsdag d. 8. juni. Anne
Grethe var en meget stabil og meget dygtig medarbejder, der vil blive hårdt savnet. Stillingen vil blive slået
op snarest, men kan formentlig først besættes til oktober. Vi har kontakt til en tidligere
musikskolesekretær, der skal hjælpe til i august og september måned.
4 musikskolelærere har valgt at gå på pension med udgangen af sæsonen. Det drejer sig om Eva Holck, obo,
Peter Bjørn Rasmussen, elguitar, Helen Davies, harpe og Jørgen Bove Nielsen, saxofon.
Vi får fortsat hjælp fra områdets administrative fællesskab ved Rene Schouw.

Vi har inviteret og afholdt en række kaffe-Zoom-møder med 6-8 lærere pr. gang. Videndeling og gensidig
inspiration mm. var på dagsordenen.
En henvendelse til BUF om computer eller anden ”device” til musikskolens lærere gav i første omgang et
”nej”.
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder en samlet pulje til kommunale modelforsøg på 40 mio. kr., som udmøntes
i 2021-2022. Vi satser på at deltage i 2. runde i efteråret.
Vi opretter 3 rytmikhold for børn og forældre i den kommende sæson. Undervisningen vil foregå lørdag
formiddag her i Staldgade.
I maj – juni har også været afholdt GRuppeUdviklingsSamtaler, som i år erstatter MUS-samtaler, dog
således at hvis en lærer ønsker en MUS, får han det.
Musikskoledage i Tivoli blev i noget reduceret form gennemført 5. og 6. juni. Musikhuset København
(tidligere bymuseum) kørte en festival ANSLAG, hvor skolens symfoniorkester deltog med en koncert
søndag den 13. juni. Kvintus talentsamarbejde præsenterede sig ved en koncert i Christians Kirke den 16.
juni, og endelig spillede KKSO sommerkoncert den 17. juni.
5) Vi har ekstra rengøring midt på dagen, og der holdes god afstand ifm undervisningen. Situationen
revurderes til august.
6) Der skal mere trafik på skolens hjemmeside!! Musikskolens webmaster var i gang med nye tiltag, men
pga Anne Grethe Christiansens bortgang, har vi prioriteret andre opgaver. Bestyrelsen efterlyser en mere
aktiv indsats fra skolens lærere, og opfordrer til mere og bedre kontakt til privatskolerne.
7) MGK-elever på Musikhøjskolen har sendt en klage til bestyrelsen, som beder ledelsen om at besvare
klagen. Klageren kan som næste skridt gå videre til BUF. Musikskolen vil bede lederen af Musikhøjskolen
om en skriftlig redegørelse. Laura Ramberg efterlyser retningslinjer for MGK- og evt. talentelevers
klageadgang. Mogens: Klageadgang afhænger af hvad klagen går ud på. Er det procedurefejl ifm
optagelsesprøve og eksamen, eller er det en lærer/undervisning. Københavns Kommune har på sin
hjemmeside en guide til, hvordan man klager til kommunen.
8) Kostprisen for en MGK-elev på MGK-H er for høj, fremgår det af en evalueringsrapport. Lønudgiften er
den store synder. 85 % af MGKs budget går til løn, og det er i sig selv et pænt resultat.
Forberedelsesfaktoren er 3,14, hvilket er væsentligt højere end f.eks. konservatoriets (2,5). DMpF/DMF er
mod at en besparelse gennemføres ved en massenedvarsling. Det har efterfølgende vist sig, at 3000 timer
på årsbasis ligger og ”svømmer rundt” på ikke opsagt undervisning. Bestyrelsen udtrykker bekymring over
den manglende styring af MGKs økonomi. Mogens foreslår at invitere Tom Koch eller Rene Schouw med til
næste møde for at ”udlægge teksten”. MGK-økonomien følges nøje ved kommende møder, og
bestyrelsesformand og skoleleder holder tæt kontakt om emnet.
9) Budgetprognosen blev drøftet. Der bør udarbejdes opstilling, der er mere overskuelig. Og lettere
forståelig.
10) Musikskolen kommer samlet set ud med et minus på ca. 301.000, hvor Musikskolen har et overskud på
22.000 og MGK et underskud på 323.000
11) En plan C for optagelsesprøver til MGK blev gennemført i løbet maj og juni. 154 gik til prøve, 86 var
kvalificerede. Alle data vedrørende MGK sendes hvert år til Projektstøtteudvalget.

12) Formøder til bestyrelsesmøder efterlyses, - bare 30 minutter.

