Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 22. november 2010 kl. 18.00 – 19.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 68
Afbud fra Paw Karslund, Mogens Weber og Jens Garner
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 67 den 23. september 2010.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Skolebesøg og Åbent Hus, september 2010
Musikskolen har i september været på besøg på alle kommunens
folkeskoler og har i alt undervist ca. 700 skolebørn fra 3., 4. og 5.
årgang. Skolebesøgene kulminerede ved et velbesøgt Åbent Husarrangement, hvor eleverne kunne afprøve alle de blæseinstrumenter,
som musikskolen har undervisning på. Efterfølgende har musikskolen
fået i alt 12 nye elever på nogle af de blæseinstrumenter, der ellers er
svære at skaffe elever til.
b. HOTs deltagelse i ”DM for Harmoniorkestre”
HOT har for første gang deltaget i Danmarksmesterskabet for
harmoniorkestre. Orkestret havde – trods en del
planlægningsvanskeligheder fra stævneledelsens side - en god og
lærerig dag, og opnåede en 3. plads i 2. division.
c. Korstævne for kommunens skolekor 30. november
Musikskolen afholder korstævne for kommunens skolekor tirsdag d. 30.
november. I alt 180 børn fra Skelgårdsskolen, Kastrupgårdsskolen og
Pilegårdsskolen deltager sammen med musikskolens band, og der
afsluttes med en fælles koncert for forældrene tirsdag kl. 16-17 i
Skottegårdsskolens Aula.
d. Møder i Musikskolebestyrelsen
Børne- og Kulturforvaltningen har fastlagt følgende mødedatoer for
Musikskolebestyrelsen i 2011:
Mandag d. 24. januar 2011 kl. 16.30-18.30
Mandag d. 14. marts 2011 kl. 16.30-18.30
Mandag d. 9. maj 2011 kl. 16.30-18.30
Torsdag d. 22. september 2011 kl. 16.30-18.30
Torsdag d. 24. november 2011 kl. 16.30-18.30
3.
Fusion mellem Musikskolen og Nøragersmindecentret
a. Status på byggeri
Det er vedtaget at placere den nye tilbygning som foreslået, dvs. bag
”café-fløjen”, hvor den tidligere stald har ligget.
Stalden er nu revet ned, og entreprisen på den nye tilbygning er sendt i
udbud. Udbuddet forventes afgjort snarest og inden årsskiftet.

Lejligheden til personaleafdelingen er næsten færdigistandsat. Et udvalg
bestående af medlemmer fra både musikskolen og Nøragersminde
nedsættes og går i gang med indretningen fra januar.
b. Øvrige planer
Det undersøges pt om der kan rejses fondsstøtte til indkøb af et flygel til
festsalen.
Der arbejdes endvidere med planer for dels en medarbejder- og dels en
bruger/elev/forældre-proces, så forandrings- og flytteplanerne hele tiden
bliver til i tæt samspil med de direkte involverede.
4.
Budget og økonomi
a. Status 2010
Musikskolens økonomirapport viser generelt et fornuftigt niveau set i
forhold til tidspunktet på regnskabsåret.
Det bemærkes dog, at musikskolen pt er i dialog med forvaltningen
vedrørende Månedslønskontoen, hvor der forventes et overforbrug i
forbindelse med den personalesag fra 2009, der resulterede i en
nødvendig rokade af personalet.
b. Regnskab/rapport fra korene og Showdanseholdet vedrørende turné
til Spanien
Ovenstående turné til Spanien er nu afholdt. Rejsen var en stor
oplevelse for de involverede kor- og danseelever, og bestyrelsen fik det
samlede, endelige program for turen til gennemsyn. Af programmet
fremgår, at der har været tale om en aktiv tur med mange koncert- og
rejseaktiviteter.
Det afleverede regnskab viser en balance med udgifter på kr.
117.638,51 og indtægter på 115.500 kr. Det lille underskud på kr.
2.138,51 dækkes af korenes kasser.
I de samlede indtægter på 115.500 er indregnet både Musikskolens
tilskud på kr. 20.000,- og Musikskolens underskudsgaranti på kr. 5.000,-.
Bestyrelsen godkender på baggrund af regnskabet, at
underskudsgarantien er anvendt til at minimere underskuddet, og
fastholder dermed den fulde bevilling på kr. 25.000,-.
5.
Forslag til særordning vedrørende undervisning i Babyrytmik
a. Oplæg fra Musikskolelederen
Musikskolelederen har sammen med en musikskolelærer udarbejdet et
oplæg om muligheden for evt. at udvide musikskolens aktiviteter med et
tilbud om babyrytmik for de alleryngste fra 2-12 måneder. Musikskolen
har ikke personalenormering til at gennemføre denne type undervisning,
og musikskolen ønsker derfor at undersøge, om der kunne åbnes
muligheder for at oprette sådanne hold, såfremt de kunne gøres
nogenlunde udgiftsneutrale, dvs. at indtægterne kunne dække de
forøgede lønudgifter.
Bestyrelsen anbefaler, at oplægget sendes videre til forvaltningen til
vurdering.

6.
Brochure for sæson 2011-12
a. Tryksag som hidtil?
Musikskolelederen ønsker at drøfte med bestyrelsen, om Musikskolen
fortsat skal trykke en brochure af det omfang, der hidtil har været
rundsendt til alle skolelever i kommunen. Det foreslås, at bestyrelsen
overvejer, om man kunne trykke en mindre brochure og i stedet bruge
hjemmesiden og de i forvejen indførte elektroniske tilmeldingsprocedurer
mere aktivt i markedsføringen.
Bestyrelsen ønsker et konkret oplæg til nye muligheder på brochureområdet på mødet d. 24. januar 2011.
7.
Punkter til næste dagsorden
• Opfølgning på oplæg vedrørende babyrytmik
• Oplæg vedrørende brochure for 2011-12
• Status på Fusion mellem Musikskolen og Nøragersminde
8.
Eventuelt
Intet

