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1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 91 den 9. september 2015.
Ingen bemærkninger.
2.
Meddelelser
Ved Michael Christensen:
Personale – der henvises til udsendte dagsorden – tilføjelser er:
Michael Christensen redegjorde for personalesituationen og fordelingen af opgaver
hos det administrative personale.
Status på elevoptag til orkesterskolen. 13 elever meldte sig til prøveperioden, og ud
af dem holder de 11 ved. God instrumentfordeling som fordeler sig på bla.
træblæsere 
Der er udsendt Kulturzonenyt.
Harmoniorkestret HOT har holdt 20 års jubilæum. Der blev rejst kritik af den
manglende annoncering på Kulturzonen og efterlyst lignende arrangementers
annoncering fremdadrettet.

3.
Update på folkeskolereformen
Susanne Hammer-Jakobsen orienterede kort om de fokusområder, som skoleafdelingen pt.
prioriterer i indeværende skoleår og hvilke udfordringer det også giver.
4.
Ny overenskomst på musikskoleområdet
Michael Christensen gav en kort redegørelse for de nye arbejdstidsregler. Den endelige
forligstekst er ikke kommet endnu, men vi kender hovedtemaerne, som ligger sig meget op af de
principper, som er på folkeskoleområdet. Michael Christensen vil i samarbejde med
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tillidsrepræsentanten udarbejde en procesplan for implementeringen af de nye regler til
Musikskolen. Bestyrelsen får denne forelagt på kommende bestyrelsesmøde i januar 2016.
5.
Økonomi
Forbrugsprocenten er samlet på 86,83, hvilket ser meget pænt ud for denne tid på året. Michael
Christensen overvejer muligheden for overførsel i løbet af januar, når der er mere overblik over
lønudgifterne i slutningen af regnskabsåret.
Dina rejste problematikken at kontingentbetaling til Musikskolen ikke kan tilmeldes PBS. Michael
Christensen undersøger dette

6.
Ansøgning fra Nordlys.
Der er fremsendt en ansøgning til bestyrelsen fra Nordlys om tilskud på 20.000 kr. til rejse til Cuba.
Ansøgningen er efterkommet og der henvises til bilag udsendt med referatet.
7.
Punkter til næste dagsorden
Overenskomst – procesplan (jvf. pkt. 4)
8.
Eventuelt
Dina orienterede om at der mangler suppleanter til bestyrelsen både fra elevsiden og
forældresiden. Michael Christensen undersøger proceduren ved suppleringsvalg.

Kommende møde i Tårnby Musikskoles bestyrelse er onsdag den 20. januar kl. 16.30–18 på
Kulturzonen.
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