TÅRNBY KOMMUNE

DAGSORDEN

MØDE I:

Musikskolebestyrelsen

DATO: 21-01-2015

EMNE:

Referat af møde i musikskolebestyrelsen

SAGSNR.:

DELTAGERE:

Vibeke Rasmussen, Paw Karslund, Jens Lauridsen, Søren
Borchersen, Dennis Kjær og Michael Christensen

AFBUD:

Susanne Hammer-Jakobsen

MØDENR.:

88

1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 87 den 1. december 2014:
Iflg. Søren har Dinna bemærkning til teksten vedr. dirigent-vikar på kommende bestyrelsesmøde
2.
Konstituering af musikskolebestyrelsen og fastlæggelse af datoer for kommende
bestyrelsesmøder
Dinna er genvalgt som forældrerepræsentant og som suppleant valgtes Hannah Reiner Schnegell.
Søren er genvalgt som elevrepræsentant. Ingen elev-suppleant blev valgt idet ingen kandidater
stillede op.
Trygve Dreijer indgår i bestyrelsen som ny lærerrepræsentant. Ingen lærer-suppleant idet ingen
kandidater stillede op.
Forældrerepræsentanten og dennes suppleant fremførte kritik over den sene indkaldelse til
opstillingsmødet. Musikskolelederen tog kritikken til efterretning, der vil blive indkaldt mindst
halvanden måned før valget næste gang.
For at tiltrække flere kandidater foresloges det af samme at gøre opmærksom på valget ved f.eks.
ophængning af plakater etc.
Kommende mødedato blev fastlagt til onsdag den 18. marts kl. 17.30 - 19.
3.
Meddelelser
Musikskolens sekretær Helle Olsen er tilbage på fuld tid fra sygeorlov.
Sanger Christine Guildal vikarierer for Gunhild Overegseth, der er på barselsorlov, frem til
sæsonslut.
Pianist Annemarie Lipsonen vikarierer for Tonya Lemoh, der er på uddannelsesorlov, frem til
sæsonslut.
Det blev besluttet at langtidsvikarer indgår i persongalleriet, som er ophængt i foyeren.
En indstilling om at ændre stillingen som kommunikationsmedarbejder fra en klubmedarbejderstilling til en ac-stilling er blevet afslået i Økonomiudvalget.
Dennis er på barselsorlov 14 dage i foråret.
Det er lykkedes at få indkøbt de 8 lampetter til salen over Teknisk Forvaltnings budget 14.
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Nu forestår så at få de elektriske installationer gjort klar og maling af loftet foretaget inden
montering af lampetterne kan ske.
Michael har afholdt møde med produktionsskolens leder vedr. medfinansiering af årets musical.
Produktionsskolen vil kun kunne bidrage med lærertimer, elevløn og såvidt muligt catering.
På kommende bestyrelsesmøde fastsættes ny instrumentudlånspris, der p.t. ligger på ialt 10,- kr.
pr. måned. Fastsættelsen vil bero på et kvalificeret skøn udfra betragtning af i hvilket prisleje
omkringliggende musikskoler befinder sig.
Siden sidste møde i december har der været afholdt julekoncerter og afslutninger.
Til orientering meddeltes det at DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning) afholder
generalforsamling lørdag den 21. marts kl. 16 i Middelfart.
Årets musical finder sted i uge 16 med opførelser i weekenden 18. - 19/4 i Kastrup Bio
Musikskoledage i Tivoli afholdes i weekenden 2. - 3/5
Tårnby Kulturnat Stjerner i Natten finder sted fredag den 22/5
Mht. instrumentanskaffelser er alle lærerønsker blevet indfriet. Der er bla. blevet indkøbt vibrafon,
2 oboer og 1 tværfløjte.
4.
Update på folkeskolereformen
Skoleleder på Nordregårdskolen Sussie Nørsø fungerer p.t. som ledervikar på Løjtegårdsskolen.
Henvendelsen vedr. samarbejde med musikskolen om at tilbyde musik som valgfag i udskolingen
vil derfor fremadrettet blive ekspederet af skolens souschef. Man er fra lederside stadig
interesseret i et samarbejde.
Michael deltager sammen med Skelgårdsskolens leder Anette Bekker Kjærgaard i konference om
samarbejdet mellem musik- og folkeskoler den 3. marts.
5.
Økonomi

a. status
Første budgetfremlæggelse i det nye budgetår. Ingen kommentarer.

6.
Punkter til næste dagsorden
Fastsættelse af ny instrumentudlånspris
Update på folkeskolereformen
Budgetramme og politiske mål
7.
Evt.
Drøftelse af forslag fra Paw om afholdelse af loppemarked til støtte for musikskolen

Næste møde i musikskolens bestyrelse er onsdag den 18/3 kl. 17.30 - 19.00
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