Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 1. februar 2010 kl. 16.30 – 18.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 65
________________________________________________________
1.
Konstituering af bestyrelsen
a. Valg af formand
Vibeke Rasmussen genvalgt
b. Valg af næstformand
Paw Karslund valgt
2.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 64 den 19. november 2009.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
3.
Meddelelser
a. Skoleprojekt på Løjtegårdsskolen i uge 5
Samarbejdsprojektet mellem Musikskolen og Løjtegårdsskolen, hvor 5.
årgang undervises intensivt i en uge af 3 folkeskolelærere og 3
musikskolelærere i fællesskab, kører i uge 5. Projektet afsluttes med
skole- og forældreforestilling, og projektet evalueres efterfølgende af de
involverede lærere og ledelsen på de to skoler.
b. Skolekorsprojekt i forbindelse med Klimatopmødet
Koncerterne på henholdsvis Glyptoteket og i Kastrup Bio i forbindelse
med Klimatopmødet blev en stor og god oplevelse for alle involverede.
Lærere og elever har efterfølgende evalueret projektet, og der er et stort
ønske om også fremover at prioritere store fælles begivenheder.
c. Nyt tilbud til folkeskolerne – status
Der er generelt stor interesse for Musikskolens nye tilbud til
folkeskolerne, hvor skolernes musiklærere kan få besøg af en
musikskolelærer som ”gæsteunderviser”. Det første projekt består af
tilbud til 2. årgang, og efterfølgende vil der blive sammensat tilbud fordelt
på årgang 1-6. Når der har kørt 3 forløb, vil undervisningen blive
evalueret sammen med folkeskolerne, så der om nødvendigt kan
justeres på tilbuddet.
d. Syv ensembler fra musikskolen i Tivoli d. 13. juni 2010
Musikskolen har i år fået alle de syv tilmeldte ensembler med til
begivenheden ”Musikskolernes Dage i Tivoli”. Alle optræder søndag d.
13. juni.
e. Stjerner i Natten – Tårnbys egen Kulturnat, d. 11. juni 2010
Musikskolen indgår i planlægningen af Stjerner i Natten, Tårnbys egen
Kulturnat. Styregruppen indsender snarest en ansøgning til Kultur- og
Fritidsudvalget, og hvis der fra denne side er opbakning til planerne,
gennemføres Stjerner i Natten fredag d. 11. juni 2010 – forhåbentlig i
dejligt sommervejr denne gang.

4.
Budget og økonomi
a. Foreløbigt resultat 2009
Det foreløbige resultat for 2009 viser en balance med indtægter på
103% og udgifter på 101,6%. Balancen vil dog blive reguleret, da der
ventes en indbetaling fra Dragør Kommune på kr. 106.649,-. Denne
indbetaling er lige nu registreret på budgetår 2010, men vil via et
omkonteringsbilag, der er indlagt rettidigt i systemet, blive omkonteret til
2009 snarest.
b. Status 2010
Da ovennævnte indbetaling lige nu figurerer på budgetår 2010, er
balancen på dette år skæv. Som nævnt reguleres dette, og bortset
herfra er status for 2010 kun årstidssvarende udgifter på løn og drift.
5.
Brochure 2010-11
a. Design
Grunddesignet fra folderen for sæson 09/10 genbruges, men justeres
med nye fotos, nye tekster og ny opsætning af forside.
b. Økonomi
Udgifterne til brochuren kan holdes indenfor samme ramme som sidste
år.
6.
Bestyrelsens kommunikation udadtil
a. Referater og dagsordener offentligt tilgængelige på musikskolens
hjemmeside?
Beslutning: Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne lægges
fra og med 2010 ud på hjemmesiden.
7.
Mødeplan for 2010
B&K-forvaltningen foreslår:
Mandag den 15.3.2010 kl. 16,30 – 18,30 på Musikskolen
Mandag den 10.5.2010 kl. 16,30 – 18,30 på Musikskolen (budget)
Torsdag den 23.9.2010 kl. 16,30 – 18,30 på Musikskolen
Torsdag den 25.11.2010 kl. 16,30 – 18,30 på Musikskolen
Beslutning: Taget til efterretning.
8.
Punkter til næste dagsorden
Evalueringer af igangværende projekter
Budget 2011
Ny sæson 2010/11
9.
Eventuelt
Intet.

