Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 04.04. 2011 kl. 18.00 – 19.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 70
________________________________________________________
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Paw Karslund, Mogens Weber, Dina
Clemmensen, Camilla Burgess, Anja Reiff.
Mødet indledtes med en velkomst til bestyrelsens to nye medlemmer:
Dina Clemmensen, forældrerepræsentant, og Camilla Burgess,
lærerrepræsentant.
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 69 den 24. januar 2011.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Stevie Wonder-musical 9. april
Musikskolens sangelever samarbejder med kor-, danse- og band-elever
om at opbygge en forestilling med musik af Stevie Wonder.
Forestillingen indøves og opføres på Kulturzonen. Der er to
skoleforestillinger fredag d. 8. april og to offentlige forestillinger lørdag d.
9. april kl. 12 og 15.
b. Minimusical 26. april
Musikskolens grundskolehold ”Musik og Eventyr” opfører i samarbejde
med børnehaveklasser fra kommunen deres årlige minimusical d. 26. og
27. april på Pilegårdsskolen. Der laves både skolekoncert og offentlig
koncert.
c. Åbent Hus 28. maj
Musikskolens elever får alle tilbudt at optræde til den store Åbent Husdag på Kulturzonen d. 28. maj. For første gang bruges de nybyggede og
nyistandsatte rammer til et større fælles arrangement, hvor husets
mange muligheder præsenteres for nuværende brugere og alle
interesserede borgere i Tårnby.
d. Stjerner i Natten 10. juni
Kulturnatten kører for 3. år i træk med de samme institutioner i
styregruppen. Musikskolen glæder sig til at deltage igen.
e. Musikskoledage i Tivoli 18.-19. juni
Seks af musikskolens ensembler optræder i år ved Musikskolernes dag i
Tivoli. Alle er programsat søndag d. 19. juni, og særligt spændende er
det for orkestrene, der i år skal spille i Tivolis koncertsal.
f. Nordiske dage i Tårnby 26.-28. august
Musikskolen er tovholder på kulturdelen og den store festforestilling
under Nordiske dage i Tårnby 26.-28. august. Der lægges op til en stor
forestilling på ”Sneglen”, Kastrup Søbad, med et værk komponeret til
lejligheden og opført af 90 børn og unge fra de tre deltagende lande.
g. Forsøg med Babyrytmik fra sæson 2011-12
I sæson 11-12 gennemføres det pilotprojekt indenfor Babyrytmik, som
bestyrelsen tidligere har anbefalet, og som nu også er vedtaget politisk.

h. Valg til bestyrelsen (Forældre-, elev- og lærerrepræsentant)
Der var på den annoncerede valgaften d. 24/3 valg til posterne som
forældre- og elevrepræsentant. Resultatet blev: Forældrerepræsentant:
Dina Clemmensen, suppleant: Jens Garner. Elevrepræsentant: Søren
Borchersen, suppleant: Anja Bojsen. De valgte repræsentanter sidder i
bestyrelsen i perioden 2011-2013.
På pædagogisk rådsmøde d. 28/3 var lærerrepræsentanten på valg.
Valgt blev Camilla Burgess. Suppleantpladsen er pt vakant, men
forsøges besat på næste pædagogisk rådsmøde i juni.
3.
Fusion mellem Musikskolen og Nøragersmindecentret
a. Status på byggeri
Den nye bygning med 10 nye solo-undervisningslokaler er nu færdig.
Kun mindre ting mangler på den udvendige færdiggørelse. Musikskolens
lærere har testet lokalerne, og både lydisoleringen og de enkelte rums
lydmæssige arbejdsmiljø tegner til at fungere godt. Endvidere er
lokalerne blevet testet af et akustiker-firma i forhold til lydisolering m.v.
Musikskolen glæder sig til at tage de smukke, lyse lokaler i brug.
b. Øvrige planer
Ved fusionen ændres institutionens navn til Kulturzonen. Navnet tages
straks i brug, så det etableres mest muligt i brugernes og borgernes
bevidsthed, inden institutionen for alvor tages i brug fra august 2011.
Allerede 28. maj holdes som nævnt Åbent Hus i hele institutionen.
Administrationen samt musikskolens lager flytter til Kulturzonen i sidste
uge af juni, så alt er flyttet inden ferien.
Der blev stillet spørgsmål om behov for evt. overvågningskamera ved
den nye fløj for at undgå tyveri og hærværk. Dette undersøges
nærmere.
4.
Budget og økonomi
a. Status 2011
De forskellige konti står generelt fornuftigt i forhold til tidspunktet på året.
b. Refusion fra Kunststyrelsen
Refusionen fra Kunststyrelsen er i år på kr. 732.302,78. Der er
budgetteret med kr. 757.310 på budgettet for 2011. Differencen er
dermed kr. 25.007,22, som søges indhentet i løbet af året.
c. Ansøgning fra Harmoniorkestret HOT om støtte til sommertur
Harmoniorkestret HOT har planlagt en koncertturne til Holland i
sommeren 2011. Det samlede budget er på kr. 151.900,-, og
egenbetalingen dækker kr. 115.200,-. Tilbage er et finansieringsbehov
på kr. 36.700.
Beslutning: Musikskolen giver et tilskud på kr. 20.000,-.
5.
Brochure for sæson 2011-12
a. Samarbejde med Biblioteket
Musikskolens brochure er blevet designet af bibliotekets layout-ere. Det
har været et godt samarbejde, og brochuren er nu i trykken og forventes
leveret i slutningen af uge 14.

b. Distribution
Brochuren distribueres som vanligt til alle folkeskoler, samt til
Ungdomsskolen, Biblioteket m.v.
6.
Punkter til næste dagsorden
Budget 2012.
Status på flytning til Kulturzonen.
7.
Eventuelt
Næste møde finder sted på den allerede fastsatte dato, mandag d. 9.
maj, men tidspunktet rykkes kl. kl. 16.30-18.00.

