Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmødet den 26. september 2017 kl. 18.30-20.30, Musikskolen
Tilstede: Katrine Nyland, William Rasmussen, Freja Bundvad, Jonatan David, Flemming Lund,
Martin Maric, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen.
Senere: Trine Boje Mortensen
Afbud: Jesper Krüger, Mogens Halken og Lars Thor Larsen.
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 30. maj 2017.
3. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
4. Regnskab 2016 til godkendelse
5. Virksomhedsoverdragelse
6. Hjemtagelse af KAS
7. Musikskoletænketankens rapport
a. De 9 anbefalinger
b. Musikskolens prioriteringer
8. Evt.
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3a) Formanden (TBM) har inviteret Klaus Mygind og Maria Frej (SF) til møde inden
kommunalvalget i november.
Ad 3b) Musikkonservatoriet (DKDM), Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) og Metropol er
gået sammen om en efteruddannelsespakke rettet mod samarbejdet med folkeskolene.
Både i DAMUSA (Musikskolebestyrelsernes forening) og DMKL (Musikskoleledernes forening)
bliver der drøftet sammenlægning. Der pågår drøftelser om hvorledes en evt. ny forening skal se
ud. DMKL holder landskongres i november og DAMUSA primo januar, og vil der tage stilling til
det videre forløb.
Atter i år deltager MGK-eleverne i et barokprojekt med Peter Spisky (Concerto Copenhagen) som
instruktør med koncerter i Trinitatis Kirke, Vestervang Kirke i Helsingør og Stavnsholtkirken i
Farum.
I morgen holder en tidligere MGK-elev Vera Panitch debutkoncert på DKDM.
Musikskolen har budt en ny guitarlærer Jesper Nordahl velkommen. Jesper skal undervise på
Skolen på Amagerbro.
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ELN har været til Kultur-folkemøde på Mors. Her blev Musikrådets Musikhandleplan præsenteret
af Kulturminister Mette Boch, med efterfølgende debat, der bl.a. kredsede om det mangelfulde
datamateriale, som konklusionerne bygger på.
Musikskolen har efter 1½ års instrumentbyggeri endelig fået leveret sit cembalo – et smukt 1700tals instrument.
I år gik MGK-elevernes introtur til Klintebjerg sommerkoloni. Som noget nyt deltog elever fra
hele MGK Hovedstaden.
I disse dage igangsættes Musikskolens El-sistema projekt på Skolen på Amagerbro. 4 lærere fra
Musikskolen varetager undervisningen, der dels omfatter instrumental holdundervisning og
efterfølgende sammenspil. Målgruppen er børn i 2. klasse med særlige udfordringer.
Musikskolen er – af BR-medlem Jonas Bjørn Jensen (S) - blevet bedt om at udarbejde et
budgetnotat, der beskriver musikskolens aktiviteter og økonomi mhp. de kommende
budgetforhandlinger.
Desuden er Musikskolen af BR-medlem Niels E. Bjerrum blevet bedt om at forholde sig til
Musikskoletænketankens rapport. Musikskolen har kommenteret de enkelte anbefalinger (jf.
punkt 7) på en konstruktiv positiv måde. Lad os håbe, at begge henvendelser vil have afsmittende
virkning på budgetforhandlingerne og på det kommende kommunalvalg.
Ad 3c) Intet at meddele.
Ad 4) Det reviderede regnskab 2016 godkendtes.
Ad 5) Pr. 1/8 2017 blev lærere fra hhv. Ishøj Kulturskole, Helsingør Musikskole og Frederiksberg
Musikhøjskole virksomhedsoverdraget.
Ad 6) Overtagelsen KAS har budt på en større udfordring end ventet, idet det viste sig, at
systemet langt fra var ført á jour. Således har sekretær Karin Falck måttet rette fejl og bede KASteamet, om at færdiggøre indtastningsarbejdet. På længere sigt vil der dog være betydelige fordele
ved anvendelse af systemet i forhold til indberetning af ferie, sygdom, tillæg mv.
Ad 7) Der var enighed om, at Tænketankens anbefalinger var et udmærket katalog over
forskellige tiltag. Dog var der enighed om, at der ikke var megen nytænkning i anbefalingerne.
Der var enighed om, at det var vigtigt fortsat at prioritere musikskoledelen, forstået som
instrumental- og sammenspilsundervisningen, men også være åben (som f.eks. El-sistema
projektet) for nye tiltag i samarbejde med kommunens folkeskoler, især hvis der også følger
midler med.
Ad 8) Der afholdes som tidligere oplyst bestyrelsesvalg den 12. oktober ifm. efterårskoncerten.
Trine fratræder iht. vedtægterne. Helene Grube har meddelt sin kandidatur til bestyrelsen og Anna
Lawetz sin kandidatur som suppleant.
Ad 9) Intet.
Referent Ebbe Lund Nielsen 27-10-2017

