Børne- og Ungdomsforvaltningen
Musikskolen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2018 kl. 18.30-20.30 på Musikskolen,
Staldgade 29, 1699 København V
Til stede: Katrine Nyland, Helene Grube, Bertram Seistrup, Flemming Lund, Mogens Halken,
Peter Normann, Ebbe Lund Nielsen
Afbud: William Rasmussen, Jonatan David, Lars Thor Larsen, Jesper Krüger og Cheanne
Nielsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af 6. februar 2018.
Velkommen til BR-medlem Cheanne Nielsen (O)
Meddelelser fra
a. Formanden – herunder orientering om politikerkontakt
b. Ledelsen - politikerhenvendelser
c. Øvrige bestyrelse
5. Udskolingsmidler – drøftelse - beslutning
6. Strejker og Lock out
7. Evt.

Ad1) Godkendt.
Ad 2) Flemming Lund påpegede, at referatet af 30.5.2017 aldrig var blevet godkendt. De
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (DTB) besluttede at rette op på dette ved at tage
punktet på dagsordenen til næste møde til godkendelse.
Flemming Lund beklagede også den sene udsendelse af dagsordenen, der jf. §7,2 i
Musikskolens vedtægter skal udsendes senest 14 dag før mødet. DTB besluttede, at der skulle
strammes op på udsendelse af dagsorden jf. vedtægterne.
Ad 3) Da Cheanne Nielsen ikke var til sted, kunne velkomsten ikke overbringes.
Det blev herefter drøftet, hvad der kunne gøres for at styrke fremmødet generelt, så
bestyrelsen kunne være beslutningsdygtigt ved alle møderne. Manglende
beslutningsdygtighed er demotiverende for bestyrelsesarbejdet
Ad. 4a) Bestyrelsen havde fra DAMUSA og DMKL med kort varsel fået invitation til at
deltage i en konference i Stockholm med storbymusikskoler som tema. Det lykkedes ikke at
tage i mod invitationen, men formanden foreslog, at vi tog i mod invitationen næste gang.
Ad. 4b) Som det fremgår af rundsendt mail udtræder Lars Thor Larsen af bestyrelsen. Ny
repræsentant for Musiklærerforeningen skal udpeges. Københavns Musikudvalg er endnu
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ikke trådt sammen, og der er endnu ikke udpeget en repræsentant for den kommende
valgperiode. Vi afventer.
Musikskolen havde den 23/2 2018 besøg af medlem af Folketingets kulturudvalg Annette
Lind (S). Hun var interesseret i at se, hvorledes vi i København havde organiseret os i et
børnekulturområde.
Musikskolen har haft besøg af Brandinspektionen, der pålagde os visse småændringer. En
større ændring var dog, at stolene i salen skulle kunne forbindes 4 ad gangen, når der var
mange mennesker i salen. Mulighederne for at imødekomme kravet kunne enten være indkøb
af nye stole, påsætning af plastikøjer eller påsvejsning af metaløjer. Den teknisk
ejendomsleder arbejder videre med sagen.
Efter en del justeringer er KAS-aftalen endelig underskrevet.
Tilskudsmidler (200.000) fra Kunststyrelsen til projektet ”Børnephilharmoni”
(Zapolskistygerne) er af Økonomi Forvaltningen nægtet overførsel fra 2017 til 2018. ELN
arbejder videre med sagen i forvaltningen og vender tilbage til bestyrelsen, hvis det ikke
lykkes, at få omstødt afgørelsen.
Musikskolen har været vært for en Red Barnet konference med Børne- og socialminister Mai
Mercado i spidsen. Det var et anstrengende værtskab.
Zapolski Strygerne har deltaget i en velgørenhedskoncert for UNICEF.
På baggrund af en opfordring fra den franske ambassadør har ”Barndrømmen” foranstaltet en
koncert i Holmens Kirke tirsdag den 24/4, hvor Kirsten Olesen, Tanja Zapolska, Philip
Benjamin Skow og Zapolski Strygerne deltager og med H.K.H. prinsesse Marie som
æresgæst.
Flere af vore ensembler har deltaget i DR-Orkesterfestivalen, fagotterne har været i Herning
til Fagotfestival, og Musikskolen er vært for Berlingske Klassiske Musikkonkurrence den 21.22/4. KKSO fortsætter samarbejdet med HOT og Bersærk, og der er Musikskoledage i Tivoli
den 5.-6./5. Zapolski Strygerne deltager i Schubertiaden i Roskilde den 22/4.
Endelig har Musikskolen udlånt salen til DK Underholdningsorkestret og DUEN, der begge
var brændt af mht. prøvelokale.
Ad 4c) Flemming Lund påpegede, at da mødet den 26/9 2017 blev aflyst og da punktet ikke
efterfølgende blev taget op, er regnskab 2016 aldrig blevet godkendt. ELN vil undersøge, og
DTB besluttede, at punktet på dagsordenen til det kommende møde.
Mogens Halken foreslog et årshjul indeholdende både møder og aktiviteter.
DTB besluttede også, at referater og beslutningen kunne rundsendes pr. mail til godkendelse,
som det tidligere er gjort.
Ad 5) Udskolingsmidler. Forslag til undervisningstilbud: Trommer, band, musikkarrusel (7.9.), Elektronmusik, Computermusik, Hip-Hop. Der kunne ansættes en person med
lokalkendskab. (Spørg KFF om kulturmedarbejdere). Det skal undersøges, hvem af
Musikskolens lærere, der vil kunne undervise. Katrine undersøger sin personkreds for mulige
emner.
Ad 6) Fra KS havde Musikskolen modtaget lister over ikke-konfliktramte
medarbejdergrupper, konfliktramte medarbejdergrupper og friholdte medarbejdergrupper.
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Musikskolen figurerede ikke i nogen af dem. Første indskydelse var, at vi var blevet glemt
lige som gymnasielærerne på SAG. På den anden side havde Musikskolen modtaget lister
over ansatte medarbejdere, der ville blive konfliktramt.
AD 7) DTB var enige om, at der skulle gøres noget aktivt for at gøre det attraktivt og
ansvarsfuldt at deltage i bestyrelsesmøderne.
Kommende mødedatoer:
Tirsdag den 12. juni 2018 og
Tirsdag den 21. august 2018
Begge dage 18:30-20:30
Referent Ebbe Lund Nielsen 24.4.2018

