TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Tårnby Musikskoles bestyrelse

DATO: 22.02.2017

MØDESTED:

Kulturzonen

KLOKKEN: 16.30 – 18.00

EMNE:

Bestyrelsesmøde

SAGSNR.: 16/4542

DELTAGERE:

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

AFBUD:

Susanne Hammer-Jakobsen

MØDENR.:

1/2017

Dagsorden:
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

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

Punkt 3.
Meddelelser
Martine Fogt
Personale:
Souschef
Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen om en reducering af souschefstillingen til 32 timer.
Martine Fogt arbejder på at få ansat en souschef til Kulturzonen pr. 1. marts 2017.
Kulturzonen har to medarbejdere som er sygemeldt – en pga. stress og en pga. en faldulykke.
Apv:
Med en besvarelse på 81 % har Kulturzonen en meget fin apv.
Apv- og trivselsundersøgelse bliver gennemgået på et personalemøde den 7. marts 2017.
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Musikskole tænketank:
Martine Fogt har deltaget i et møde i musikskolernes tænketank, nedsat af Kulturministeren.
Et spændende møde med en bred repræsentation fra musikskoler, bestyrelser, politikere,
forældre, folkeskole, ungdomsskole, gymnasier.
Mødet gik ud på at diskutere og komme med idéer i forhold til en række områder bl.a.:
Bredde/talent, deltagerbetaling, sociale skævheder, samarbejder, partnerskaber, fremtidens
musikskole.
Arbejdet i tænketanken afsluttes 1. juni 2017.
Jens Lauridsen:
Nordisk ungdomstræf i Norge.
Tårnby Musikskole og Ungdomsskole samarbejder med vores venskabskommuner Skedsmo
(Norge) og Allingsås (Sverrige) om et nordisk ungdomstræf i Skedsmo som løber af stablen den 22
- 24. september 2017.
I år har ungdomstræffet musik som overordnet tema.
Til den indledende planlægningsweekend i Skedsmo den 3. - 5. marts deltager 1 voksen samt 2
unge fra Tårnby, heriblandt en elev fra musikskolen.
Vibeke Rasmussen:
Særlige aktiviteter/highlights for musikskolen i foråret:
- Årets store show i Kastrup Bio.
Årets tema er R.I.P. – Only The Good Die Young”. En hyldest til de mange kunstnere, som forlod
os alt for tidligt.
Der vises i alt 4 forestillinger fra den 31/3 til 2/4.
Musikskolens bestyrelse får invitation til showet.
- Særlige arrangementer i foråret:
Orkesterfestival i DR
Musikskoledage i Tivoli i maj
Stjerner i natten i maj
Festival ”End of the Road” for unge bands på Kulturzonen i juni
Sommerkoncert på Kulturzonens have i juni
- Spil dansk
Tårnby kommune er blevet tilbudt at være Spil dansk kommune i 2017 eller 2018?
Vibeke og Martine holder et indledende møde med komitéen og vurderer herefter.

Beslutning: Taget til efterretning.
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Punkt 4.
Håndtering af økonomien i forbindelse med besparelsen 2017 samt ekstra udgifter i
forbindelse med ny arbejdstidsaftale for musiklærere. Ved Vibeke Rasmussen.
Kulturzonen har været igennem et lederskifte og en omorganisering samtidig med at der er trådt
en ny arbejdstidsaftale for musiklærerne i kraft pr. 1.8.2016. Den ny arbejdstidsaftale samt
manglende statstilskud i forbindelse med nedlæggelsen af 1 stilling pr. 1. januar 2017 m.v. vil
samlet resultere i en merudgift til personale på ca. 450.000 kr.

Beslutning: Godkendt med henblik på udarbejdelse af sag til Kultur – og
Fritidsudvalget/Økonomiudvalget.

Punkt 5.
Opfølgning fra sidste møde – instrumentleje. Orientering ved Martine Fogt.
Bestyrelsen ønsker indsigt i musikskolens forbrug i forbindelse med instrumentindkøb og
instrumentleje. Bilag uddelt på mødet.
Musikskolens instrumentbank er temmelig nedslidt.

Beslutning: Bestyrelsen Musikskolen udarbejder en sag til Kultur- og Fritidsudvalget om en
ekstrabevilling til opdatering af musikskolens instrumentbank.

Når musikskolen har fået opdateret sin instrumentbank vil bestyrelsen tage prisen for
instrumentlejen op til drøftelse.
Martine Fogt undersøger samtidig muligheden for at søge kunststyrelsen om tilskud til særlige
instrumenter.
Martine Fogt udarbejder retningslinjer for hvad man forpligter man sig til, når man leje et
instrument.
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Punkt 6.
Opfølgning fra sidste møde – forslag til retningslinje for udenlandsrejser. Ved Vibeke
Rasmussen.
Bilag vedhæftet
I forbindelse med udenlandsrejser er det vigtigt at undersøge hvilke regler der gælder for
udenlandsrejser med musikskole elever under 18 år, i forhold til forsikring og i forhold til hvor
mange voksne der skal af sted pr. barn.

Beslutning: Retningslinje for udenlandsrejser godkendt.

Punkt 7.
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.
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Punkt 8.
Målsætninger for Tårnby musikskole 2018.
Idéer fra bestyrelsen. Ved Vibeke Rasmussen

Beslutning: Musikskolelederen fremsender efter en formandsgodkendelse målsætninger og
resultatkrav 2018 til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 9.
Eventuelt
Opfordring fra Paw Karslund til at Musikskolen og Kulturzonen benytter SkoleIntra til at annoncere
arrangementer på Kulturzonen, tilmelding til musikskolen etc.
Paw har været i dialog med Børne- og Skoleudvalget omkring det.
Der er en pulje til nordisk samarbejde der kan søges i Kultur & Fritidsudvalget.

Punkt 10.
Næste møde
Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16.30
Musikskolens bestyrelse spiser ude til bestyrelsesmødet til september.
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