TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Tårnby Musikskoles bestyrelse

DATO: 03.05.2017

MØDESTED:

Kulturzonen

KLOKKEN: 16.30

EMNE:

Bestyrelsesmøde

SAGSNR.: 15/34483

DELTAGERE:

Vibeke Rasmussen (formand), Paw Karslund, Trygve Dreijer,
Dinna Clemmensen, (Søren Borchersen), Martine Fogt
(sekretær), Jens Lauridsen (tilforordnet)

AFBUD:

Susanne Hammer-Jakobsen

MØDENR.:

Dagsorden:
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Punkt 2.
Bemærkninger til referatet fra mødet i februar
Beslutning: Tiltrådt

Punkt 3.
Meddelelser
Martine Fogt
Apv handleplan:
Som opfølgning på Kulturzonens apv- og trivselsundersøgelse er der udarbejdet en handleplan.
Af fokuspunkter i handleplanen kan bl.a. nævnes: udfordringer med ny arbejdstidsaftale med fuld
tilstedeværelse, manglende arbejdsredskaber på IT- området, indeklima.
Vision for Kulturzonen:
Martine Fogt gennemgik kort visionen for Kulturzonen.
Sæson 2017-18:
Tårnby Musikskole har lige åbnet for tilmelding til næste sæson 2017-18. Der er allerede mange
tilmeldinger og stor søgning til musikskolen. Musikskolen arbejder på at få sendt en flyer ud via
skoleintra.
Sankt Hans på Kulturzonen:
Traditionen tro holder Kulturzonen en stor Sankt Hans fest med aktiviteter, musik og tale v. Winnie
Sørensen, formand for Kultur og Fritidsudvalget.
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Musik til indvielse af Tårnby Biblioteks café og udendørsscene:
Tårnby Musikskole spiller til indvielsen lørdag den 6. maj.
Jens Lauridsen:
Ingen meddelelser
Vibeke Rasmussen:
Ingen meddelelser
Beslutning: Taget til efterretning

Punkt 4.
Ansøgning til Økonomiudvalget om en lønsumsregulering/tillægsbevilling for 2017 og
fremover. Ved Vibeke Rasmussen.
Opfølgning fra sidste møde:
På baggrund af ekstra udgifter i forbindelse med ny arbejdstidsaftale for musikskolelærere samt en
merudgift i forbindelse med besparelsen 2017.
Bilag: Kopi af sag til økonomiudvalget
Beslutning: Taget til efterretning

Punkt 5.
Tårnby Musikskoles instrumentbank. Ved Vibeke Rasmussen
Opfølgning fra sidste møde.
Mange af instrumenterne er i dårlig stand, og der er et stort behov for nye instrumenter.
Det er mange år siden at Tårnby Musikskole har fået opgraderet sin instrumentbank.
Bestyrelsen har derfor besluttet at søge til om en ekstrabevilling til opgradering af Tårnby
Musikskoles instrumentbank.
Bilag: Bilag følger senest på mødet
Beslutning: Martine Fogt fremsender efter en formandsgodkendelse en ansøgning til
Økonomiudvalget.
Punkt 6.
Takster 2018. Ved Vibeke Rasmussen
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Bilag: Takster 2017 og 2018
Bestyrelsen skal tage stilling til takster 2018, gældende for musikskolens sæson 18-19.
Da undervisningslængden i indeværende sæson 2016-17 sat op fra 22 ½ minut til 25 minutter og
den reelle udgift er 294,44, anbefaler bestyrelsen at priserne stiger så prisen for soloundervisning i
2018 er 290 kr. pr. måned og prisen for instrumentleje er 30 kr. pr. måned.
Beslutning: Anbefalingen sendes til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.

Punkt 7.
Nye regler i forhold til udmeldelse. Ved Vibeke Rasmussen
Indstilling: Forventes vedtaget på bestyrelsesmødet.
Da det vil være meget tidsbesparende og lette arbejdsgange er det et stort ønske i
administrationen at få ændret følgende passus i Tårnby musikskoles vedtægter:
”modtager musikskolen en udmeldelse senest den 12. i måneden, betales kun for den
indeværende måned. Modtager musikskolen udmeldelsen efter den 12. i måneden, betales der for
indeværende og efterfølgende måned”.
Beslutning: Godkendt
Punkt 8.
Valg til Tårnby musikskoles bestyrelse. Ved Vibeke Rasmussen
Der skal være nyvalg af lærerrepræsentant, forældrerepræsentant og
elevrepræsentant samt suppleanter.
Ifølge referat fra bestyrelsesmøde dateret den 1.12.2014:
”Der skal være nyvalg af lærerrepræsentant, forældrerepræsentant og elevrepræsentant til
musikskolens bestyrelse for perioden jan. 2015 - jan. 2017”.
http://www.kulturzonen.net/files/musikskolen/referater/BeReferater/Referat%2014.12.01.pdf
Dina Clemmensen stopper som forældrerepræsentant i bestyrelsen, da hendes søn stopper som
elev i musikskolen.
Tusind tak til Dina for samarbejdet og for hendes engagement i musikskolen gennem årene.
Der afholdes valg til Tårnby Musikskoles bestyrelse onsdag den 31. maj 2017 kl. 19.00.
Der skal vælges en forældrerepræsentant og en elevrepræsentant, samt suppleanter til begge
poster.
Valget holdes umiddelbart efter klaverkoncerten ”romantiske favoritter for klaver” med Anne-Marie
Lipsonen, en af musikskolens lærere. Koncerten starter kl. 19.00.
Koncerten er første koncert i rækken af lærerkoncerter, hvor musikskolen præsenterer
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perlerækken af de musikere som vi har i undervisningsstaben.
Der har været afholdt valg til lærerrepræsentant til Tårnby Musikskoles bestyrelse. Trygve Dreijer
blev genvalgt. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.
Beslutning: Til efterretning
Punkt 9.
Til orientering og inspiration har Tårnby Musikskole opsat følgende målsætninger for
2017. Ved Vibeke Rasmussen.
Målsætninger og resultatkrav
Målsætninger

Resultatkrav

Opfølgning

Vision for Kulturzonen.

Vision færdiggøres ud fra Kultur- og Fritidsudvalget.
eksisterende udkast.

Talentarbejde
igangsættes.

Ansøgning fremsendes i
samarbejde med Dragør
Musikskole.

Udvidet samarbejde med
folkeskolen. Initiativer
igangsættes.

Der udarbejdes tidsplan
Tårnby Musikskoles
og plan for indholdelse af bestyrelse.
samarbejdet.

Tårnby Musikskoles
bestyrelse.

Beslutning: Til efterretning.

Punkt 10.
Målsætninger for Tårnby musikskole 2018. Ved Vibeke Rasmussen
Følgende målsætninger og resultatkrav er sendt til godkendelse i Kultur- og
Fritidsudvalget.

Målsætninger
Skabe bedre betingelser
for talentudvikling på
musikskolen, både
indenfor det klassiske og
det rytmiske område.

Resultatkrav
Der formuleres en
målsætning for arbejdet
med talentudvikling på
musikskolen.

Opfølgning
Tårnby musikskoles
bestyrelse
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Målsætninger
Øget samarbejde med
institutioner og
folkeskoler i Tårnby
kommune.

Skabe bedre betingelser
for vækstlaget indenfor
den rytmiske musik i
Tårnby kommune.

Resultatkrav
Der tages initiativ til et
eller flere konkrete
projekter.
Mulige projekter kunne
være i forbindelse med
sangens dag, spil dansk,
skolen i virkeligheden,
den åbne skole.
Der nedsættes en
arbejdsgruppe med det
formål at undersøge
behovet for øvelokaler til
rytmisk musik i Tårnby
kommune – herunder en
afdækning af de
eksisterende muligheder
samt de faktiske behov
og eventuelle barrierer for
at benytte de faciliteter,
der allerede findes.

Opfølgning
Tårnby Musikskoles
bestyrelse.

Tårnby musikskolens
bestyrelse /
Kultur & Fritidsudvalget

Det er vigtigt at
arbejdsgruppen er i
dialog med både
kommunens
selvorganiserede unge
samt etablerede bands.
Beslutning: Til efterretning
Punkt 11.
Statens Kunstfonds pulje til talentudvikling for børn og unge. Ved Vibeke Rasmussen
Drøftelse af en evt. ansøgning til Statens kunstfond vedr. talentudvikling på Tårnby Musikskole.
Det vil give et stort løft til Tårnby Musikskole at få etableret en talentlinje både for de klassiske og
rytmiske elever.
Det er vigtigt at musikskolen rummer både talentet og bredden – det er hinandens
forudsætninger. Samtidig har musikskolen har en vigtig opgave i forhold til at bidrage til den
musikalske fødekæde.
Statens kunstfonds pulje har ansøgningsfrist 2. oktober 2017.
Bilag:
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/talentudvikling-paa-musikskoler/
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Beslutning: Til næste bestyrelsesmøde udarbejder Martine Fogt et forslag til en ansøgning til
Statens kunstfond.

Punkt 12.
Eventuelt

Punkt 13.
Planlægge møderække sæson 2017-18. Ved Vibeke Rasmussen
Beslutning: Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 30. august 2017 kl. 16.30.
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