
 

Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musik- og 
Kulturskole, torsdag d. 02-12-21 kl. 16:30-
18:30 i lokale M 1.15, Egedal Rådhus. 
 
Til stede: Birgitte Hove (formand), Jens Skov (byrådet), Charlotte Nykjær 

(observatør fra EMUSO), Jon Brohauge (forældrerepræsentant), Martin Berg 
(suppl./forældrerepræsentant), John Termansen (observatør fra Musikskolens 

Venner Egedal), Mikkel Benn (leder og sekretær for bestyrelsen). 
Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Jeanne Hartvig (sekretær/noter). 

 
Afbud: Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant), Betina Hilligsøe (byrådet). 

 
Vi savnede: Malene Randrup (elevrepræsentant), Mads Simon Vitrup 

Rasmussen (forældrerepræsentant).  
  

Vi startede med smørrebrød som tak for indsatsen de seneste fire år. 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 

Birgitte Hove var ordstyrer, Jeanne Hartvig tog noter, Mikkel Benn tog referat 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3) Godkendelse af seneste referat 

Der havde ikke været indsigelser eller forslagsændringer til referatet. (14 dage 
efter udsendelsen af referater er der mulighed for at komme med indsigelser 

eller ændringer. Hvis der efter de 14 dage ikke har været indsigelser eller 

ændringer betragtes referatet som godkendt.) 
 

Formanden, som havde meldt afbud til seneste møde, havde disse 
bemærkninger til drøftelserne under pkt3: Formanden bemærker at byrådet 

forhåbentlig indsætter de politikere, der har noget på hjerte vedrørende musik 
og kultur i kommunen. Det skal ikke være en siddende bestyrelse for Musik- 

og kulturskolens opgave at vurdere om byrådspolitikere, der indsættes i 
bestyrelsen, kommer fra såkaldte relevante udvalg.  

 

4) Opfølgning på input til den kommende bestyrelse til 
eventuel drøftelse (se seneste referat) 

Hvad består arbejdet ifølge nuværende medlemmer i? 
Hvad vil den siddende bestyrelse anbefale en kommende bestyrelse at arbejde 

videre for eller med? 



 

* Se seneste referat pkt 5. 

- yderligere kommentarer: 
 

Der var tilslutning til tidligere drøftelser og bestyrelsen havde ikke yderligere 

at bemærke. 

5) Revidering af retningslinjer til administrationen for 
deltagelse i Musik- og Kulturskoletilbud i Egedal Musik- og 
Kulturskole af elever, der ikke er bosiddende i Egedal 
Kommune, bilag* nuværende retningslinjer. 

- opfølgning på afsendt skrivelse ved Birgitte Hove 

- formulering fra referat: 
 

”Man kan som ikke bosiddende elev i Egedal Kommune søge om optagelse i 

EMK på lige fod med andre elever, der bor i kommunen, hvis man går på en 
skole i Egedal Kommune. Dog fortsat med en forhøjet egenbetaling på 33,3%, 

da man i dette tilfælde ikke får tilskud fra Egedal Kommune på lærerlønning.” 

 
- Beslutning af formulering ar reviderede retningslinjer: 

Formuleringen blev enstemmigt godkendt. Skolen kan fra dags dato arbejde 
med den nye retningslinje. 

 

6) Nyt fra FU ved Jakob Reich 

Jakob orienterede om de fremtidige planer for Projektugen i uge 6 2022. 

7) Status og orientering om Musik- og Kulturskolens forhold 
ved Mikkel Benn 
 
Julekoncert 
Gennemføres i to afdelinger kl. 15:00-15:45 og kl. 16:00-16:45 p.g.a. 
begrænset plads i faciliteterne og for at begrænse antal i forsamlingen. 

 

Corona på Kulturområdet 
Der er fortsat ikke restriktioner på Musik- og Kulturskoleområdet. Pr. 29. 

november gælder dog dette: 

 Der stilles krav til coronapas ved arrangementer, hvor der er mere end 
100 indendørs og 1.000 udendørs (gælder bl.a. for koncerter, 

scenekunst mv., forevisninger i biografer og storskærmsarrangementer, 
museer, kunsthaller og lignende, zoologiske anlæg og akvarier, 

folkeoplysning og svømmehaller samt betalende tilskuere ved 

idrætsarrangementer). 



 

 Nedsættelse af varigheden af test i coronapas, så hurtigtest gælder 48 

timer og PCR-test gælder 72 timer. 
 Der indføres ikke krav om brug af værnemidler på Kulturministeriets 

område. 
 Corona slider på den mentale sundhed og skaber utryghed. 

Partnerskaber med Distriktsskole Ølstykke og Distriktsskole Ganløse 
udløber 01-08-22 

Mikkel Benn orienterede bestyrelsen om omfanget af nuværende aftaler og om 
planer om en følgeforskningsevalueringsrapport. 

 

Digital Elevcafe 

Mikkel orienterede om formatet. Deltagere fra bestyrelsen: Jens, Jon, Jakob, 

Mikkel. 
Mikkel gennemgik et forslag til program, som bestyrelsen støttede. 

Det blev aftalt, at der ville udsendes invitation mandagen før. 
 

Valg 

Der har været rettidigt annonceret om valg i Frederiksborg Amts Avis, til 
forældre igennem Speedadmin, samt annonceret på egen facebookside to 

gange. Dagen før deadline (2. december), er der noteret to mulige kandidater 
til valg som forældrerepræsentanter. 

 
Mikkel orienterede om, at han foreløbig havde talt med Distriktsskoleleder 

Peter Brixen vedrørende udpegning eller procedure for valg af repræsentant 
for folkeskolens musiklærere. CSD har umiddelbart ikke nogen procedure eller 

forretningsorden for dette. Peter Brixen ville gå videre med det til sit bagland 
og vende tilbage.  

 
Jens Skov ville undersøge, om der kunne være en procedure vedrørende 

repræsentantskabet. 
 

Formanden meddelte, at hun ikke ville fortsætte som formand i næste 

valgperiode, men som repræsentant for støtteforeningen. 
 

Musik er sport for sjælen 

Mikkel Benn orienterede og fremlagde pointer fra artiklen.  

 

Tak til bestyrelsen for 2018-2021 – og særligt tak til formanden 

Formanden fik rosende ord fra Mikkel Benn, som overrakte formanden en vase 

og en blomsterbuket. Resten af bestyrelsen modtog samtidig et lille symbolsk 
penalhus med håb om fortsat at have blyanten spidset. 

  

 
 



 

8) Næste møde 

Torsdag d. 3. marts kl. 17-19 i lokale M1.14. 
 

9) Eventuelt  
- Jens Skov undersøger med skoleudvalget, om der findes en repræsentation 

af Egedal Kommunes musiklærere i folkeskolen. 

Referat til godkendelse d. 09. december 2021. Godkendt 
uden yderligere bemærkninger.  

referent: Mikkel Benn 


