Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 11.3. 2013 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 80
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Paw
Karslund, Lise Munch, Dennis Kjær og Michael Christensen
Ikke fremmødt: Dina Clemmensen
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 79 den 28. januar 2013:
Ingen
Mødet blev indledt med et tillykke til Paw, som i dag fyldte 40 år 
2.
Meddelelser
Susanne henviste til den sandsynligvis forestående lock-out af
folkeskolelærerne, og i forbindelse hermed at have opmærksomhed på
evt. udefra kommende henvendelser vedr. leje af lokaler, der måtte
komme. Det er ikke muligt for Kulturzonen at udleje lokaler til formål der
på nogen måde kan relateres til en evt. lock-out så længe den står på.
3.
Siden sidst/forestående aktiviteter
Michael redegjorde herefter for aktiviteter siden sidst samt nærmest
forestående, hvoraf bla. kan nævnes:
Succesfuld blokfløjtestævne 2. februar i Kvintus-samarbejdet, hvor
musikskolen deltog med såvel lærer som elever. Stævnet var den første
af sin art, og det blev besluttet at gentage succesen næste år.
Cartoon Show i salen 3. februar for alle de mindste koblet sammen med
optræden af PixiHOT i cafeen, som blev en ubetinget succes med stor
tiltrækning og første forsøg på at mixe arrangement i huset med de
musiske aktiviteter fra musikskolen.
Release på MiniHOT´s seneste CD-udgivelse
Første café-koncert 28/2 med deltagelse af såvel grundskole
(musikkarrusellen og musikalsk værksted) samt vokale og instrumentale
indslag af stor repertoire-mæssig spændvidde. En stor succes og med
stort publikum. Omgivelserne i caféen samt muligheden for at kunne
købe te og kaffe bidrager positivt til arrangementets afvikling.
Derudover er sæson-flyer for 13/14 udkommet. Layoutet er frisket op
med farver og ny tekst, og helt nye billeder er blevet taget. Flyeren er
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trykt i et oplag på 6000 og distribueres rundt i kommunen i uge 12.
Deadline for tilmelding til ny sæson er 15. maj.
Af forestående aktiviteter bliver den helt store begivenhed årets musical
”Radio Memories” med 2. verdenskrig som tema, og som opføres i
Kastrup Bio lørdag den 13/4 kl. 18.30 og søndag den 14/4 kl. 16.00. For
første gang bliver produktionsskolen inddraget i samarbejdet og de laver
kostumer, rekvisitter og make-up etc til forestillingen. Musikskolen står
for koreografien og hele den sceniske og musiske del af foretagendet,
og ungdomsskolen står for replikkerne. Der er lagt mange kræfter i og
der venter publikum en stor oplevelse.
Orkesterweekenden 19.-21/4 er tilrettelagt og foregår for første gang i
større omgivelser på Jomsborg feriekoloni ved Jægerspris – i år deltager
for første gang alle 3 harmoniorkestre.
Faget Musik og Eventyr for de allermindste opfører forestillingen ”Solens
Træ” 23. og 24/4. I år afvikles forestillingen for første gang på
Kulturzonen.
Musikskoledage i Tivoli 4. og 5. maj er også på plads og fra musikskolen
er der stor deltagelse: Jokers med korsang i Pantomimeteatret og solosang i Vandhaven, Nordlys på Plænen, Golden Marimbas og Marimba
Masters på Den Grønne Scene, Rockbandet Den Laks Skal Ned i
Dragen, Harmoniorkestrene PixiHOT, MiniHOT og HOT på H.C.
Andersen Slotspladsen og musikskolens jazzband der optræder på
Woodhouse. Det skal nok blive festligt.
Internationalt samarbejde er der også gang i.
I august medvirker Nordlys i et fællesnordisk ungdomsprojekt mellem
Norge, Danmark og Island i opførelsen af kæmpe-forestillingen
”Urdarbrunn” som er støttet af Nordisk Kulturfond i anledning af 100-året
for kvinders stemmeret. I maj afholdes prøver i Island på forestillingen.
Trygve og Michael er sammen med samarbejdspartnere fra de øvrige
nordiske lande idémagere bag projektet.
4.
Økonomi
a. Status
På såvel musikskole som fritidsdel ser forbrugsprocenten meget
fin ud i forhold til tidspunkt på året
b. Statsrefusion for 2013 er nu meldt ud.
Enighed om at indstille til forvaltningen, at der i årsbudgettet for
musikskolen fra og med budget 2014 indskrives korrekt og
retvisende statsrefusion, da den tildelte refusion har ligget på
uændret niveau igennem flere år
I forbindelse med udleje af lokaler på Kulturzonen drøftedes muligheden
for indførelse af depositum ved udleje.
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5.
Eventuelt
Michael gjorde opmærksom på, at vikaren for Camilla Burgess på
børneundervisningen er langtidssygemeldt og at det har været en meget
stor udfordring at skaffe ekstra vikar til området, hvorfor babyrytmik som
fag er indstillet frem til sæsonslut pga. aflysninger og stort set ingen
tilmelding. Vikar på resterende vikariat er indsat frem til Camilla
returnerer fra barsel 1/5.
Mht. hvervning blev det fra lærerside pointeret, at det har størst effekt at
koncentrere hvervningen på udvalgte skoler fra år til år.
Det besluttedes at forespørge teknisk forvaltning om idé til løsning af
den dårlige belysning omkring Kulturzonen, især på stien hen til
busstoppestedet. Evt. om mulighed for etablering af intelligent
vejbelysning i form af lamper der tænder og slukker selv.
Næste møde i musikskolens bestyrelse er mandag den 13/5 kl. 16.30 –
18.00
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