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Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 28. september 2020, kl. 19.00 – 21.00
Unge- og Kulturcentret, Syrevej 19, Frederiksværk
Deltagere:
Thue Curry
Sinne Bjerre
René Broby Jensen
Line Danner
Kenneth Horsbrugh (u. stemmeret)

Byrådsmedlem
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Repræsentant fra folkeskolerne
Musikskoleleder, sekretær for bestyrelsen

Afbud:
Tanja Hollerup
Frederik Germann
Sanne Raunkjær Siglev
Mette Marie Halkjær

Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant
Byrådsmedlem
Forældrerepræsentant
Suppleant forældrerepræsentant

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra musikskole leder
4. Evt. høringssvar på budgetforslag – vigtigt at have læst info i mail.
5. Hvordan kan bestyrelsen skabe værdi for musikskolen. Fokus på synlighed og rekruttering
6. Status på vedtægter
7. Kommende møder
8. Eventuelt

Referat:
1.

Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt.
Dagsorden godkendes. Referent skal besluttes. På nuværende tidspunkt er Vivi ikke
referent.
Vi medtager under dette punkt et evt. punkt vedr. fortrolighed omkring drøftelser på
bestyrelsesmøder. Det besluttes, at bestyrelsesmødernes fortrolige rum er et lukket
rum, medmindre andet aftales. Alle involverede udenfor (elever, forældre,
medarbejdere, samarbejdspartnere) skal kunne have tillid til, at det, der drøftes på
bestyrelsesmøder, håndteres respektfuldt og omsorgsfuldt på såvel mødet, som i
eventuel opfølgelse.

2.

Orientering fra formanden
Grundet Tanjas afbud, er der ingen orientering.

3.

Orientering fra musikskoleleder
Musikskolelærerne har produceret præsentationsvideoer, som sendes ud til elever og
forældre på alle kommunens folkeskoler via Aula. Nogle medarbejdere har frabedt sig,
at deres videoer lægges på Facebook.
Åbent Hus-arrangementet var en succes med fuldt hus og godt engagement.
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Høringssvar til budgetforslag er drøftet i MED.
Der er fortsat brug for rekrutteringsarbejde, bl.a. grundet påvirket økonomi. Der var
derfor planlagt koncerter for storegrupper fra børnehaver og indskolinger fra
folkeskolerne i Gjethuset i uge 44. Bestyrelsen beslutter at aflyse koncerterne grundet
signalværdien og risikoen ift. Covid-19.
Der arbejdes på at finde på alternative rekrutteringstiltag. Det videredrøftes på TRIOmøder.
4.

Evt. høringssvar på budgetforslag
Punktet skydes til sidst i mødet, da Thue ikke skal være en del af drøftelserne og derfor
ønsker at forlade mødet ved punktet.

5.

Hvordan kan bestyrelsen skabe værdi for Musikskolen. Fokus på synlighed og
rekruttering.
Der henvises til drøftelsen under pkt. 3 om rekruttering.
Bestyrelsen involveres ved behov ift. de rekrutteringstiltag, der besluttes.

6.

Status på vedtægter
Status på vedtægter er uændret grundet Covid-19 situationen.

7.

Kommende møder
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 14. december 2020 kl.19-21. Mødet
indkaldes i outlook-kalenderen.
Næste møde placeres i starten marts, og det følgende slut maj/start juni. Møderne kan
grundet politikernes øvrige byrådsarbejde ikke fastlægges nu.
Deadline for punkter til dagsordenen er 14 dage før mødedato.

8.

Eventuelt
Der arbejdes på at forbedre MED.
Der orienteres om, at den samlede gruppe af musikskolelærerne har skrevet brev til
Mads Ingvardsen, Niels Milo m.fl. som opfølgning på tidligere brev fra fagforeningen.
Der har været møde før sommerferien og skal holdes møde igen tirsdag d. 29 9.20.
Der holdes nu jævnlige TRIO-møder, og der er bedring i samarbejdet.

