Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 25.11. 2013 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 83
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Paw
Karslund, Dina Clemmensen, Lise Munch, Søren Borchersen,
Dennis Kjær og Michael Christensen
Afbud: Jens Lauridsen
_______________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 82 den 23. september 2013:
Ingen
2.
Meddelelser
Efter velkomst gjorde Michael rede for aktiviteter siden sidst i
musikskolen.
Siden sidst/forestående aktiviteter
Fagene obo og fagot er nu oprettet og vi byder velkommen til hhv. Maria
Uhrenfeldt og Nikolaj Henriques som undervisere i de to fag.
Charlotte Thaning vikarierer i faget klaver for Tonya Lemoh, som er på
barselsorlov.
Christel Bæksted Andersen vikarierer i faget sang for Gunhild
Overegseth, der er på barselsorlov.
Årets hvervning til orkesterskolen har fundet sted, og det er lykkedes at
optage samtlige elever der har ønsket at fortsætte i musikskolen efter
endt prøvetid (5 elever på obo, 2 på fagot, 3 på klarinet, 1 på trompet, 3
på basun, 1 på trompet, 1 på tuba og en på fløjte fra venteliste).
Faget hørelære er oprettet og godt i gang med 2 hold om mandagen og
med Ove Mathiesen som underviser.
Fællesudvalg for Kulturzonen er oprettet og består af musikskolens
tillidsmand John Rasmussen, musikskolens arbejdsmiljørepræsentant
Michael Drewsen, lærerrepræsentant fra musikskolen Trygve Dreijer,
repræsentant fra kulturhuset Peter Tousig, sekretær fra musikskolen
Helle Olsen, souschef Dennis Kjær samt leder Michael Christensen og
Sisse Haugaard, PR & Kommunikation som referent.
Arbejdet i udvalget er godt i gang og skal bla. være med til at sikre den
fortsatte integrering mellem musikskole og kulturhus. Kulturzonen har
ikke normering til at have et traditionelt SU, og for at komme godt og
rigtigt fra start blev personalechef Helle Poulsen inviteret til første møde i
udvalget for at skitsere de mulige rammer for udvalgets arbejde.
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En folkeskolereformgruppe er oprettet bestående af musikskolelærerne
Rene Madsen, grundskolen, Anders Kirkegaard, slagtøj, John
Rasmussen, guitar, Irene Spranger, fløjte, Trygve Dreijer, sang,
souschef Dennis Kjær og leder Michael Christensen.
Gruppen har udarbejdet et forslag til model for samarbejde med
folkeskolen i kommunen, og afventer spændt mulighederne for at den
kan realiseres i det reformarbejde der pågår.
Musikskolen har foretaget ny-indkøb af instrumenter heraf 5 trompeter, 3
guitarer, 1 banjoguitar, akustisk klaver og desuden nodestativer,
lysanlæg m.m.
Omfattende PR for grundskolefagene er distribueret i kommunen og har
affødt pæn ny-tilmelding på området.
Michael fremførte ønske om forhøjelse af udlånspris for lån af
instrumenter idet den p.t. særdeles lave og utidssvarende takst gør det
svært at motivere elever til selv at anskaffe instrumenter. Desuden skal
en forhøjet takst være med til at dække udgifter på vedligehold og
reparation.
Michael mødte forståelse herfor i bestyrelsen og opfordredes til at lave
oplæg til Kulturudvalget desangående.
Michael vil desuden undersøge andre musikskolers politik mht. evt.
vedligeholdelsesplan af instrumenter.
Michael påpegede også omstændigheden af, at der eksisterer to takster
for elever der går kun går til sammenspil og ikke til soloundervisning. 2
rater a 400 kr. pr. sæson, og 2 rater a 200 kr. pr. sæson for elever der
enten er studerende eller arbejdsløse.
Der er behov for en enhedspris og Michael opfordredes til at lave oplæg
til Kulturudvalget desangående.
Musikskolen har fået doneret et brugt, men godt Hornung&Møller klaver
der nu er opstillet i caféen.
Caféen har fået tildelt elite smiley af Fødevarestyrelsen ved uanmeldt
besøg 29/10
DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning) har fået ny
generalsekretær – Nina Ulf Jørgensen, og foreningen holder nu til på
Vartov i Kbh.
Af arrangementer i musikskolen siden sidst nævntes bla.:
Åbent Hus tir 24/9 i orkesterskolen for interesserede børn og unge i
kommunen, der ønsker at påbegynde undervisning på et
orkesterinstrument. I år med særlig focus på obo, fagot, klarinet og tuba.
God aften med mange nysgerrige besøgende børn, unge og deres
forældre.
Indvielse af nye stole i Kastrup Bio samt 40 års jubilæum tor 3/10 med
filmmusikalske indslag fra musikskolen af Jacob Broholm på klaver.
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4. – 6/10 orkester øveweekend på Gedesby feriekoloni.
Ons 9/10 jazzbandet medvirker ved årets Tårnbyløb i forbindelse med
sundhedsugen i Tårnby.
9. – 11/10 Sibeal laver danse-grooves på hhv. biblioteket og med
eleverne på Løjtegårdsskolen
Uge 43 koncertbesøg fra konservatoriet i Las Palmas i samarbejde med
Nordlys. Koncerter i Solrød Strand Kirke, Glyptoteket og
afslutningskoncert med servering for publikum af spansk tapas, vin osv.
på Kulturzonen lør 26/10.
Besøget blev en stor succes med meget velbesøgte koncerter og en flot
indledning på samarbejdet med musikkonservatoriet i Las Palmas.
Strygerstævne i Kvintus 2. – 3/11 på Københavns Musikskole med fin
deltagelse af elever fra Tårnby Musikskole.
Cafékoncert på Kulturzonen man 11/11 med medvirken af MiniHOT og
elever på guitar, sang og slagtøj.
Tor 14/11 musikskolens messingkvintet medvirkede ved overrækkelsen
af Tårnby Kommunes foreningspris 2013 på rådhuset.
Herefter orienterede Michael kort om forestående aktiviteter i
musikskolen.
3.
Økonomi
Den generelle forbrugsprocent ser fin ud i forhold til tidspunkt på
sæsonen.
Som resultat af vikarsituationen på grundskolen i den forgangne sæson
er vikarkontoen hårdt belastet. Timer vil blive overført fra
timelønskontoen til vikarkontoen.
5.
Evt.
Michael takkede på musikskolens og egne vegne
musikskolebestyrelsens formand Vibeke Rasmussen for det hidtidige
fortrinlige samarbejde.
Udenfor dagsorden orienterede Michael herefter om status, afholdte og
kommende aktiviteter på kulturhus-delen for interesserede.
Næste møde i musikskolens bestyrelse er mandag den 27/1 2014 kl.
16.30 – 18.00

