Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. februar 2018 kl. 18.30-20.30 på Musikskolen,
Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Helene Grube, William Rasmussen, Bertram Seistrup, Jonatan David, Flemming
Lund, Mogens Halken, Peter Normann, Ebbe Lund Nielsen og Katrine Nyland (fra pkt. 5b)
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Resultatet af valg til bestyrelsen
Konstituering
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 26. september 2017.
Meddelelser fra
a. Formanden – herunder orientering om politikerkontakt
b. Ledelsen - politikerhenvendelser
c. Øvrige bestyrelse
6. Budget 2018 til drøftelse og godkendelse
7. Nyt politisk udvalg – Jesper Christensen (S) ny borgmester
8. MGK i København fejrer 25 års jubilæum
9. Nyt økonomisystem pr. 1.9.2017.
10. Evt.

Ad1) Til bestyrelsen valgtes Helene Grube (Forældrerepræsentant), William Rasmussen og
Bertram Seistrup (Elevrepræsentanter) og suppleanter Anna Lawetz, Jonatan Christiansen og
Samuel Grube.
Ad 2) Bestyrelsen konstitueredes med Katrine Nyland som formand og Bertram Seistrup som
næstformand.
Ad 3) Flemming Lund ønskede pkt. 4 udsat til formandens ankomst. Det blev imødekommet.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad. 5a) I formandens fravær orienterede ELN om et konstruktivt møde den 2. november med
Maria Frej (SF) og Klaus Mygind (SF), der dog forlod mødet efter knap 1 timer pga. et andet
møde. Maria Frej havde via sit mangeårige sæde i musikudvalget et godt kendskab
Musikskolens konstruktion og virke. Hun virkede ærligt interesseret i at støtte Musikskolen
gennem sin plads i Kultur- og Fritidsudvalget.
Formanden dukker op under dette punkt.
Tilbage til pkt. 4: Flemming Lund spørger hvorfor der er udsendt et referat af et møde den
26/9, der var blevet aflyst og aldrig fundet sted.
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ELN kunne fortælle, at der var tale om en kladdeskabelon, som var forberedt til udfyldning,
men som aldrig skulle være udsendt, og ELN bad bestyrelsen fuldstændigt at se bort fra
”referatet”, der hermed ikke eksisterer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Ad. 5b) I forlængelse af samtalen med Maria Frej og Klaus Mygind er der nu kommet helt nyt
Børne- og Ungdomsudvalg med Jesper Christensen (S). ELN havde lejlighed til at tale med
Jesper Christensen på skolelederkonferencen, der gerne ville komme på besøg.
Tilbage til pkt. 4: Flemming Lund ønskede atter at vende tilbage til pkt. 4 og spurgte hvorfor
referatet var dateret 27/10, og hvorfor der ikke var sket noget mellem den 27/10 og 6/2?
ELN kunne forklare, at 27/10 var sidste dato, hvor løse kommentarer var lagt ind i
dokumentet, til brug for en senere lejlighed. Fra bestyrelsesvalget i oktober og frem til dagens
møde havde det ikke været muligt at samle bestyrelsen, og det havde derfor heller ikke været
nødvendigt at se på kladden for at se, om der var punkter til dagens dagsorden. Bestyrelsen
tog orienteringen til efterretning.
Pkt. 5b fortsat. Der blev den 4. januar afholdt musikpædagogisk konference på DKDM for
alle musikskolelærere på Sjælland med foredrag om formiddagen og workshops om
eftermiddagen.
Et El Sistema-projekt er igangsat på Skolen på Amagerbro. Projektet omfatter 24 børn fra 2.
og 3. klasse og med 4 lærere fra Musikskolen i en 22 ugers forløb med 2 ugentlige timer.
MGK-bands afholdte som noget nyt en velbesøgt koncert i Islands Brygge Kulturhus for bl.a.
at sprede koncertaktiviteterne.
Gadefondens store legat blev i år tildelt Alva Holm, der dimitterede fra Københavns MGK
juni 2017 og Kaya Møller, der dimitterede fra Sankt Annæ MGK i juni 2017, mes det lille
legat blev tildelt Annissa Gybel fra MGK København og Noa Ehde fra Københavns
Musikskole.
Musikskolen var igen i år vært for Øresundssolist og markerede sig med 5 deltager, der gik
videre til finalen.
Noa Ehde har, ud over at få tildelt Gadelegatet, deltaget (deltager) i ”Danmark har talent” på
TV2.
Ud over at være vært for Øresundssolist er Musikskolen også vært for Berlingskes Klassiske
Musikkonkurrence i april, og Red barnet konference med deltagelse af ministeren.
I år blev der gennemført 32 julekoncerter.
Til MGK er der i år tilmeldt 185 ansøgere. Især singer-songwriter boomer i denne tid.
BUF har pr. 1. september skiftet økonomisystem fra KØR til KVANTUM. Der har været/er
en stor udfordring, da de to systemer ikke taler sammen, hvilket medfører, at data fra KØR
ikke kan overføres til KVANTUM. 2017-regnskabet vil de facto blive opdelt i 2 regnskaber
med den usikkerhed, det medfører.
Kødbyen havde besøg af Frank Jensen og Jesper Christensen. Emnet var problemer med
renholdelse og pushere i Kødbyen. De lovede, at de bortsparede gademedarbejdere ville blive
genansat, hvilket er sket med tydelig bedring.
Musikskolen har fået ny arbejdsmiljørepræsentant (Michael Strange). Opgaverne er nye
lamper, nyt indgangsparti, varmeribber, statisk elektricitet og kontorindretning.
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Ad 5c) Intet
Ad 6) Budget 2018 udarbejdet i det nye KVANTUM økonomisystem blev gennemgået.
Budgettet omfatter meget få poster, og flere af dem er budgetlagt på baggrund af faktisk
forbrug. Budgettet er dynamisk forstået som bestyrelsen kan inden for budgettet afsætte
midler til særlige projekter. Det forudsætter dog, at andre ikke båndlagte poster reduceres
tilsvarende. Da MGK er et tilbud under Musikskolen, og som staten betaler, afholder MGK
ikke udgifter til husleje og el/varme, men til instrumentkøb og visse administrative udgifter.
Det kunne bestyrelsen vælge at se på.
Herefter blev budgettet godkendt.
Ad 7) BUU har fået ny borgmester, Jesper Christensen (S). ELN har haft lejlighed til at tale
med JC og invitere ham til et besøg på Musikskolen.
AD 8) I efteråret 2018 fejrer MGK i København 25 års jubilæum. Det vil vi gerne fejre med
en festival over 2 måneder begyndende med en åbningskoncert den 24.9.2018 og afsluttende
med en koncert/fest den 16.11.2018. Ind i mellem vil der være fælleskoncerter, masterclasses
og workshops.
Ad 9) Udfordringen er dels at kontoplanen er voldsomt reduceret og dels, at ingen af
regnskabs-/budgetposterne er direkte sammenlignelige. Se i øvrigt pkt. 5b og pkt. 6.
Ad 10) kommende mødedatoer:
Tirsdag den 10. april 2018
Tirsdag den 12. juni 2018 og
Tirsdag den 21. august 2018
Alle dage 18:30-20:30
Referent Ebbe Lund Nielsen 18.2.2018

