TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Musikskolebestyrelsen

DATO: 08-04-2015

EMNE:

Musikskolebestyrelsesmøde

SAGSNR.:

DELTAGERE:

Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Jens
Lauridsen, Dinna Clemmensen, Søren Borchersen, Trygve
Dreijer og Michael Christensen

AFBUD:

Dennis Kjær Fraværende: Paw Karslund

MØDENR.:

2 - 2015

STED:

Kulturzonen

TID:

17.30 - 19

1.
Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2.
Meddelelser. Ved Michael Christensen.
Sekretæren er langtidssygemeldt. Indtil sæsonafslutning.
Dennis Kjær er p.t. på barsel.
Kommunikationsmedarbejder er vakant. Stillingen opslås snarest.
Kulturzonens administration er således særdeles hårdt ramt p.t.
Vikar på slagtøj Fredrik Engdahl, Anders Karlsen og Oliver Kragelund
Ny sæson. Der skal køres et nyt elevadministrationsprogram, Speedadmin, ind.
Den nye sæson startes i det nuværende program DAMUS og konverteres efterfølgende.
Der er deadline for elevtilmelding den 15. maj.
Det nye system giver mulighed for at lærerne selv kan lægge deres skema. Der vil blive holdt et
introduktionsmøde for lærerne.
Der bliver en fælles aktivitetsdag den 15/9 for alle Kulturzonens ansatte.
Der har været en række arrangementer hvor elever har været ude af huset ved Metronomekoncert i Kvintus, Cafékoncerter, Orkesterweekend, Guitarstævne, Øveweekend på
teaterkoncerten Magic etc.
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Kommende aktiviteter: Teaterkoncert, børneforestilling, Musikskoledage i Tivoli den 2. og 3. maj og
Stjerner i natten
Fysiske tiltag: Belysning i salen, belysning over køkkenbordet og udendørs belysning ved
indgangen.

3.
Samarbejde med AOF.
Der er 5 lærere der er interesserede i at undervise i AOF-regi.
Der var fuld opbakning til samarbejdsprojektet.

4.
Forslag om Nordlys som overbygningskor for sangere i Kvintus.
Forslaget blev forelagt af Trygve Dreijer.
Bestyrelsen fandt ideen god og interessant. På næste møde træffes beslutning på basis af konkret
beskrivelse af rammerne for projektet inklusive de økonomiske aspekter.

5.
Update på folkeskolereformen.
Susanne Hammer-Jakobsen redegjorde for de sidste politisk godkendte ændringer i forhold
Folkeskolereformen samt en række administrative tiltag og initiativer på skolerne.
Der er en ansættelsesproces i gang i forhold til ny skolechef
Der arbejdes med et samarbejdsprojekt mellem Skelgårdsskolen og Tårnby Musikskole.
Michael Christensen har taget kontakt til kontaktlærerne på alle skolerne. Indtil nu har der været
samtaler med kontaktlærerne på Nordregårdskolen og Skelgårdsskolen. – Samtalerunden vil
tilstræbes afsluttet inden sommerferien.
I forhold til samarbejdet med skolerne er der ikke lagt noget beløbsmæssigt eller timetalsmæssigt
fast. Det beror på aftaler med den enkelte skole. Dog arbejdes på et fælles korprojekt.
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6.
Økonomi/budget 16.
Michael Christensen redegjorde kort for økonomi-status på indeværende års budget. Intet at
bemærke.
I forhold til takster i 2016 vedtog bestyrelsen at fremsende følgende forslag frem til Kultur- og
Fritidsudvalget:
Instrumentudlån. – 25 kr. pr. måned. Som hovedregel i max. 2 sæsoner.
Kor og orkester. – 800 kr. pr. sæson for alle. – Bestyrelsen vurderer at beløbet mest
hensigtsmæssigt opkræves 4x200.
Ansøgning på 20.000 kr. til HOT´s koncertrejse i sommeren 2015 blev imødekommet.

7.
Punkter til næste dagsorden.
Trygve Dreijer ønsker forholdene omkring rekvirering af vikarer belyst.

8.
Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Næste møde bliver den 3. juni, kl. 16.30 på Kulturzonen.
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