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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2. december 2019
Unge- og Kulturcentret, Syrevej 19, Frederiksværk kl. 19.00 – 20.30
Deltagere:
Tanja Hollerup
Thue Curry
Mette Halkjær
Line Danner
Sinne Bjerre
René Broby Jensen
Kenneth Horsbrugh (uden stemmeret)

Formand og forældrerepræsentant
Byrådsmedlem
Forældrerepræsentant
Repræsentant fra folkeskolerne
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant (Suppleant)
Musikskoleleder, sekretær for bestyrelsen

Afbud:
Christian Juncher Jørgensen
Frederik Germann
Sylvester Andersen

Forældrerepræsentant - Orlov
Byrådsmedlem
Elevrepræsentant

Dagsorden
1. Fortolkning af vedtægter v/Tanja Hollerup
2. Status i musikskolen v/Kenneth Horsbrugh
3. Forslag til vedtægtsændring v/Tanja Hollerup
4. Fortsat fra sidste møde: Hvad kan og skal Musikskolen bruge sin bestyrelse til?
Diskussion i plenum
5. Eventuelt

Referat
Ad. 1.

Fortolkning af vedtægter v/Tanja Hollerup
Tanja byder velkommen og gennemgår områder af vedtægterne.
I bestyrelsen er der enighed om, at forældrerepræsentanter bør kunne sidde i
bestyrelsen i den periode man er valgt uanset om ens barn melder sig ud af
musikskolen eller ej jf. § 15 stk. 6. Dette bør tilføjes vedtægterne er der enighed
omkring.

Ad. 2.

Status i musikskolen v/Kenneth Horsbrugh
Kenneth nævner at Sylvester ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen pga. andre
prioriteter. Kenneth vil sende en tak til Sylvester for indsatsen.
Kenneth orienterer om Alsangsprojektet d. 4. maj, hvor Musikskolen i samarbejde
med folkeskolerne og kulturafdelingen i kommunen ønsker at afholde en kor dag
for alle 4. klasser i kommunen. Kordagen markerer samtidig 75 året for
Danmark´s befrielse. Gjethuset er reserveret og ideen næsten køreklar.
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(Orientering er efterfølgende sendt ud til skole lederne).
Kenneth orienterer omkring skoleleder møde d. 8. januar, hvor Alsangsprojektet
vil blive præsenteret plus partnerskabsaftalerne, som skal forpligte musikskolen
og folkeskolerne på et godt samarbejde. René foreslog i den forbindelse, at
kompagnon undervisning skrives ind i partnerskabsaftalerne.
Kenneth nævnte, at der bliver fastansat en førskole- og sang lærer pr. 1. januar
2020 på henholdsvis 9 og 13 timer.
Mette foreslog koncerter på plejehjem og hospice for at tilgodese den ældre del af
befolkningen. Dette blev godt modtaget.
Ad. 3.

Forslag til vedtægtsændring v/Tanja Hollerup
Bestyrelsen tænker over forslag til vedtægtsændringer og tilføjelser, og hvis der
er nogle skal de fremlægges på næste møde, det kan f.eks. omhandle
valgperioder, alder for elevrepræsentanter m.m. Thue nævnte, at vi skal først og
fremmest have formalia på plads, dvs. rammerne for bestyrelsens arbejde.

Ad. 4.

Fortsat fra sidste møde: Hvad kan og skal Musikskolen bruge sin
bestyrelse til? Diskussion i plenum.
Kenneth nævnte, at vi i bestyrelsen skal være opmærksomme på hvad
Musikskolen har brug for, og hvordan vi i bestyrelsen kan skabe værdi for
musikskolen. Tanja tilføjede, at det kommer til at være et fast punkt på hvert
bestyrelsesmøde.
Kenneth nævnte at det kunne være et indsatsområde for bestyrelsen at hjælpe
førskole området i gang i Musikskolen, f.eks gennem synlighed, PR, rekruttering,
uddeling af flyers m.m.
Bestyrelsen diskuterede om der var nogle begrænsninger for, hvad der kunne
tages op til diskussion i bestyrelsen, og Thue nævnte, at alle relevante emner i
princippet kunne tages op.
Bestyrelsen er enige om at have forslag til vedtægtsændringer klar til næste
møde, som vi vil afsætte 2 timer til for at kunne nå det hele.
Vi aftalte at se på 3 obligatoriske punkter på næste møde
1) Vedtægtsændringer og tilføjelser
2) Ro og trivsel på arbejdspladsen, status
3) Lederstillingen, hvordan fungerer det på halv tid, set fra leder perspektiv
og medarbejder perspektiv
Bestyrelsen aftaler at hverve nye elevrepræsentanter gennem lærerne og ved
koncerter. Bestyrelsen venter med at hverve til der er klarhed omkring hvilken
minimums alder elevrepræsentanterne skal have.
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Ad. 5.

Eventuelt
René nævner, at vi skal have lavet et notat der bekræfter at Yamaha klaveret i
UKC tilhører Musikskolen. Kenneth følger op og laver notat.
René og Sinne udtrykte frustration over, at musikskolen ikke længere har
personale møder med MED status da strukturen nu er ændret således, at UKC har
ét fælles MED udvalg. René mener ikke det nu er muligt at diskutere
kerneopgaven i et forum med MED status, og ønsker en afklaring af MED
strukturen i UKC i forhold til musikskolen. Thue henviser til Anders Mørk Hansen
(kommunal direktøren) som kan svare på spørgsmål om organisations struktur.
Der diskuteres hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at det hedder Musik- og Billed
Skolen, når Musikskolen ikke har noget med billedskolen at gøre. Der er
forståelse omkring, at hvis det skal hedde sådan, bør Billed- og Musikskolen slås
sammen under én leder, og hvis ikke bør det hedde Musikskolen alene. Kenneth
undersøger, om der er nogen særlig grund til, at det hedder Musik- og
Billedskolen, eller om det blot er et levn fra ”gamle dage”
Sinne nævnte at der kan være en udfordring med musiklokalerne på
Enghaveskolen, som i den nye plan bliver til ét lokale med folde dør i midten.
Thue sagde, at dette ikke var sikkert endnu, planen er kun foreløbig mens
byggeriet er i udbud, og kan ændres senere. Bestyrelsen er enig om at byde ind
med forslag til musik lokaler, når timingen er rigtig.

