Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmødet den 31. januar 2017 kl. 18.30-20.30, Musikskolen
Tilstede: Trine Boje Mortensen, William Rasmussen, Jonatan David, Freja Bundvad, Flemming
Lund, Mogens Halken, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen.
Afbud: Katrine Nyland, Anja Reiff, Lars Thor Larsen.
Fraværende: Martin Maric
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 8. november 2016.
3. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
4. Orientering om omstrukturering af MGK,
Virksomhedsoverdragelse – sidste nyt
5. Budget 2017
6. Politikerrunde
7. DAMUSA generalforsamling
8. Administrativ leder
9. Evt.
10. Strategiaftale for MGK 2017-2020
11. MGK-ansøgninger
12. Evt.
Ad 1) Bilag fremsendes senest 5 arbejdsdage før mødet. Herefter godkendt.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3a) Der er truffet aftale Jonas Bjørn Jensen, S, og evt. også med Tue og Jan tirsdag d. 21.
februar kl. 16. Gode ideer til drøftelse med politikerne er velkomne. Invitationerne sendes torsdag
den 9. februar. TBM havde forgæves kikket efter et indlæg fra Anna Lawaetz. Politiken er helt
uinteresseret i en kronik om musikskoleproblematikken. Det påtænkes, at lave et mere
konstruktivt indlæg. Tages op på det kommende møde.
Ad 3b) Projektet Mere Musik til Byens Børn har besluttet, at afsætte 50.000 til gennemførelsen af
1 evt. 2 El Sistema-lignende projekter. Der vil evt. kunne suppleres fra andre kasser. Det
påtænkes at genoplive projektet på Sønderbro Skole.
Musikskole har ansat en ny teknisk ejendomsleder som afløser for Birger, der efter 12 år går på
pension d. 28/2. Ny ejendomsleder bliver Kenneth Gøtsche, der kommer fra en tilsvarende stilling
ved Kvarterhuset Amagerbro Kulturhus.
Forvaltningen indfører i det kommende halve år nye økonomisystemer OPUS RI og Kvantum
ELN har haft fornyet kontakt til områdechef Kate Obeid vedr. lokalesituationen. Hun har
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viderebragt ønskerne til forvaltningens bygningsansvarlige om at se på muligheder. Borgmester
Pia Allerslev har tilkendegivet interesse og foreslået, at KFF og BUF evt. kunne indgå en
byttehandel. Den kunne være økonomisk neutral. Pia Allerslev luftede et ønske om at besøge
Musikskolen i nær fremtid. Hun skal være meget velkommen.
Musikskolen og fagforeningen forhandler i øjeblikket lokalaftaler til erstatning for de aftaler, der
bortfaldt med indgåelse af den nye arbejdstidsaftale. Herunder forhandles der om håndteringen af
efterårets 17-06-tillæg.
ELN tage sammen med MGK-lederne på studietur til Helsinki, for at se på MGK-lignende
undervisning.
Ad 3c) Intet.
Ad 4) Aftalen med Ishøj kommune er en fuld virksomhedsoverdragelse. Aftalen med
Frederiksberg Musikhøjskole og Helsingør kommune er en tillempet virksomhedsoverdragelse,
som såvel de berørte kommuner som FMM slutter op omkring. Den betyder, at det blot er MGKtimerne, der virksomhedsoverdrages, ikke den fulde stilling. Det indebærer, at musikskoletimerne
bevares lokalt, mens MGK-timerne flyttes. Det betyder, at Frederiksberg og Helsingør bevare
deres musikskolelærere, og at København ikke påtvinges musiklærere, som der ikke vil være
økonomi til at ansætte.
Ad 5) Budget 2017 blev gennemgået. ELN mener, at budgettet ikke er helt retvisende, da
fremskrivningsprocenterne varierer alt for meget. Dog kan ses, at det kommunale tilskud
mindskes. ELN vender tilbage, når budgettet er korrekt.
Ad 6) Se pkt. 3a og 3b.
Ad 7) DAMUSA holder generalforsamling lørdag den 11/3 i Middelfart. På dagordenen vil være
et punkt om sammenlægning af bestyrelsesforeningen DAMUS og lederfunktionsforeningen
DMKL. ELN regner med at deltage.
Ad 8) ELN fremlagde en oversigt over administrationstimer. Som det fremgik, er der en stor pulje
ubesatte timer, efter at Vicky holdt op. Desuden vil der blive brug for mere administrationskraft,
når MGK opgaverne bliver flyttet til København. Det overvejes, om den ene sekretærstilling skal
opgraderes til en fuld stilling, eller om der skal ansættes en administrativ leder. Det afhænger af
udfaldet af de igangværende forsøg med administrationsfællesskaber, som afsluttes i marts.
Ad 9) Intet.
Ad 10) Aftalen blev kort gennemgået. Af budgetskemaet fremgik det tydeligt, hvor stort et beløb
MGK Hovedstaden må afgive til omstruktureringen.
Det blev besluttet, at stille initiativerne ift. Slots- og Kulturstyrelsen i bero indtil videre.
Ad 11) Der er pt. Indkommet 170 ansøgere. Det ca. 50 færre end sidste år. Måske skyldes det, at
de unge søger mod mere jobsikre uddannelser.
Referent Ebbe Lund Nielsen 02-02-2017

