Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 27.1. 2014 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 84
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Jens
Lauridsen, Dina Clemmensen, Anders Kirkegaard (suppl.), Dennis
Kjær og Michael Christensen
Afbud: Lise Munch og Paw Karslund
Ikke fremmødt: Søren Borchersen
_______________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 83 den 25. november 2013:
Ingen
2.
Meddelelser
Efter velkomst gjorde Michael rede for aktiviteter siden sidst i
musikskolen.
Siden sidst/forestående aktiviteter
Vi byder velkommen til fagotist Lars Mathiesen der er tiltrådt som ny
timelærer på musikskolen.
Gunhild Overegseth, vokallærer, vender tilbage efter endt orlov primo
februar. Tak til hendes vikar Christel Bæksted Andersen.
Vi byder velkommen til saxofonist Sarah Vibe Benfield, der vikarierer for
Maret Petersen der er på orlov 3/2 – 13/4.
Vi byder velkommen til bassist Niels Ryde, der vikarierer for Jacob
Broholm der er på orlov 28/1 – 3/4
Nyt dokumenthåndteringssystem Acadre samt administrationssystemet
Opus er blevet introduceret, og skal på sigt implementeres som nye
arbejdsredskaber i administrationen.
Der har været vanskeligheder med at få et Java-program opdateret i
Danske Bank, som har afstedkommet forsinkelser med at få
elevbetalinger registreret. Dette problem syntes nu at være løst.
Af arrangementer siden sidst nævntes bla.:
Som fremstød for træblæserinstrumenterne afvikledes koncert for
træblæsere med bla. musikskolens blæserlærere fredag den 29/11, god
koncert men desværre ikke stort publikumsfremmøde
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MiniHOT medvirkede ved årets store familiejulearrangement på
Kulturzonen lørdag 30/11, og sammen med børnekoret gjorde de stor
lykke ved det iøvrigt særdeles vellykkede arrangement.
Julemåneden forløb med sin uendelige række af julekoncerter, luciaoptog, afslutninger og kirkekoncerter som vanligt overmåde godt, og
ingen havde en undskyldning for ikke at komme i rigtig julestemning.
Herefter orienterede Michael kort om forestående aktiviteter i
musikskolen.
3.
Valg af formand
Vibeke Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som formand for
musikskolens bestyrelse. Tillykke til Vibeke 
4.
Økonomi
Budgettet for 2013 gik fint op i grand total.
Det nye budgetår er påbegyndt, og budgetoversigten vil fremover skulle
læses i det nye administrationssystem Opus, og ikke længere i Mål og
Midler.
Det forsøges afklaret hvorfor statsrefusionen er sat så højt.
5.
Punkter til næste dagsorden
Status på folkeskolereformen
6.
Evt.
Intet
Udenfor dagsorden orienterede Michael herefter om status, afholdte og
kommende aktiviteter i Kulturhuset for interesserede.
Næste møde i musikskolens bestyrelse er onsdag den 23/4 2014 kl.
17.00 – 18.30

