Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmødet den 30. maj 2017 kl. 17.00-20.30, Musikskolen
Tilstede: Trine Boje Mortensen, William Rasmussen, Freja Bundvad, Jonatan David, Flemming
Lund, Martin Maric, Mogens Halken, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen.
Afbud: Katrine Nyland og Lars Thor Larsen.
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 28. marts 2017.
3. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
4. Virksomhedsoverdragelse
5. Hjemtagelse af KAS
6. Evt.
7. Bestyrelsesmiddag
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Godkendt. Bestyrelsen skulle have været orienteret om Anja Reiffs udtræden af
bestyrelsen.
Ad 3a) Formanden (TBM) havde inviteret Enhedslisten, men endnu ikke fået svar. TBM
fremsender en ny invitation. Tue Hækkerup (S) havde orienteret TBM om at projektet Mere
Musik til Byens Børn (MMtBB) med to år. MMtBB er dog ikke et musikskoletiltag. Da der snart
er kommunalvalg savnede Tue Hækkerup (S) oplæg fra Musikskolen til brug i valgkampen.
Ønsket tages til efterretning.
Ad 3b) Det er blevet aftalt med MMtBB, at de midler, som Musikskolen havde fået til
konsulentvirksomhed og som ikke er blevet brugt konverteres til et El Sistema projekt, som
Musikskolen skal stå for sammen med Skolen på Amagerbro. I år gennemfører alle afdelinger af
MGK en introduktionstur til Klintebjerg ved Sejrøbugten. I år Havde vi 12 ensembler med i
Tivoli. Som altid præsenterede vi os på fornemste vis. Der er nu opsat en hjertestarter i foyeren.
Musikskolen har fået et pålæg af Arbejdstilsynet. Det drejer sig om træk i kontorlokalerne. Kejd
har accepteret, at de står for og betaler et nyt indgangsparti. 17-06 ulempeydelsen har været til
forhandling. Musikskolen kunne ikke løfte bevisbyrden i form at dokumentere arbejdstidens
placering, hvorfor tillægget udbetales. Trivselsundersøgelsen har vist en lille nedgang i scoren.
Der arbejdes videre i MED-udvalget.
Ad 3c) Præsentationsrunde ellers intet at meddele.
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Ad 4) Pr. 1. august 2017 virksomhedsoverdrages alle Region Hovedstadens MGK-lærere og
bliver fra denne dato ansat i København For så vidt angår lærerne fra Ishøj bliver de fuldt
virksomhedsoverdraget, da afdelingen lukker, mens læreren i Helsingør og på Frederiksberg
bliver delvist overdraget, idet kun MGK-timerne overdrages til glæde for både medarbejdere og
skoler.
Ad 5) Koncern Services (KS) administrationssystem KAS hjemtages til Musikskolen. I KAS
indtastes skemaer, timer, ferie, sygdom mv. og har aldrig fungeret hos KS ift. Musikskolen
indberetninger. Ved hjemtagelse følger der også administrations timer med.
Ad 5. Intet.
Næste møde tirsdag den 5.9.2017 kl. 18.30.
Referent Ebbe Lund Nielsen 07-08-2017

