
 

Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musik- og 

Kulturskole, torsdag d. 08-12-22 kl. 17:00-19:00 i 

lokale M 1.14, Egedal Rådhus. 
 

Til stede:  
Jens Skov (byrådet), Lars Winther Andersen (formand/byrådet), Jon Brohauge 

(forældrerepræsentant), Martin Berg (forældrerepræsentant), Jeanne Hartvig 

(sekretær/noter), Charlotte Nykjær (observatør fra Støtteforeningen for 
EMUSO), John Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal), Mikkel 

Benn (skolens leder og sekretær for bestyrelsen). 
 

Afbud: Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Birgitte Hove (observatør fra 

Egedal Bands).  
 

1) Valg af ordstyrer og referent 
Lars Winter - ordstyrer, Mikkel Benn - referent. 
 

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). 

 
Godkendt. 

 

4) Dialogmøde om samarbejdet mellem 
ledelse og det respektive råd/nævn 2023 (75min)  
 
Formål med dialog om samarbejdet  

Det gode samarbejde med råd, nævn og bestyrelser er vigtigt for at vi lykkes 
med at skabe den bedste hverdag for borgerne. Dialogen om samarbejdet 

bidrager til at vi bliver klogere på hvordan råd og nævn oplever samarbejdet 
og hvad de forventer af lederen.  I dialogen ligger en naturlig mulighed for at 

afstemme forventninger og lave gensidige aftaler om forhold, der bidrager til 
det gode samarbejde.   

 
Der afsættes 75 minutter til en proces med dialog om de gensidige 

forventninger til samarbejdet imellem bestyrelsen og leder med afsæt i 3 
forskellige spørgsmål 



 

 

Morten Lundsby faciliterede en proces, hvor bestyrelsen, først i intern dialog, 
siden i dialog med ledelsen, fokuserede samtalen omkring de tre spørgsmål: 

 

1. Inddragelse af bestyrelsen i indfrielse af visionen 

2. Lydhørhed over for bestyrelsens perspektiver, idéer og forslag 

3. Svare på spørgsmål fra bestyrelsen 

 

Der blev givet lige tid til at bestyrelsen i 2-personers grupper drøftede hvornår 

der var gode eksempler på spørgsmålene, og hvornår/hvad de kunne ønske sig 

anderledes og mere af. 

Mikkel spurgte, efter bestyrelsen havde svaret og drøftet alle spørgsmål, 

nysgerrigt ind til et par af svarene, som gav en efterfølgende konstruktiv 

dialog om samarbejdet. 

Bestyrelsen og ledelsen udtrykte stor tilfredshed med processen og den gode 

brugbare  feedback, det udløste. Alle svar blev samlet på post-its, som 

formanden og lederen fik fotos af til genbesøg og videre arbejde med 

tematikkerne. 

 

5) Nyt fra støtteforeningerne (5min) 
 
Charlotte Nykjær fortalte, at aktiviteterne for foreningen var på pause på 
ubestemt tid p.g.a. manglende medlemmer/hænder til at gennemføre 

aktiviteter. De opsparede midler vil i første omgang gå til at understøtte 
oplevelser for EMUSO-eleverne f.eks. koncertoplevelser. 

  
John Termansen berettede at novemberarrangementet var gået godt. 

Foreningen ønsker sig nye yngre medlemmer. Der er fortsat penge i kassen, 
som elever kan søge efter foreningsformålet. 

 

6) Nyt fra formand Lars Winther (5 min) 
 

Formanden fortalte om sin positive oplevelse med Julekoncerten i Egedal 
Rådhus d. 4. december 2022.  

 
Formanden vil være vært for nye ”Syng Med” arrangementer. Der vil blive 

afholdt fire arrangementer årligt med hver deres tema. Første tema bliver 
Melodi Grandprix. 

EMUSO’s Støtteforening sagde, at de gerne ville være behjælpelige med 

forplejningen. 
 

 
 



 

7) Nyt fra FU  (5 min) 
 

MB orienterede på vegne af FU fra seneste møde om rammen og temaerne for 
workshopugen i uge 10  ”Folk I Verden”.  

8) Status og orientering om Musik- og Kulturskolens forhold 
ved Mikkel Benn (5 min) 
 

Mikkel orienterede bestyrelsen om arbejdet med og udformning af det af 
bestyrelsen initierede fysiske katalog i forbindelse med tilmelding til sæson 

23/24. 8 sider i ca. 3000 eksemplarer uden omdeling. 

Elevstatus – et mindre fald i forbindelse med ophør af prøveperioden. 

Bestyrelsen blev orienteret om et initiativ fra LokalMED om at foreslå 
flerfagsrabat på samme vilkår som Søskenderabat i EMK. Bestyrelsen drøftede 

kort for og imod og blev orienteret om de budgetmæssige konsekvenser. 

Bestyrelsen besluttede at have det på som punkt ved næste bestyrelsesmøde 

som en anbefaling/ikke anbefaling til en evt. politisk beslutningssag. 

Budget 2023 – P/L reguleringer tilbagetrækkes. 

 

9) Næste møde 
 

Bemærk ny dag! Onsdag d. 1. marts 2023, lokale M 1.14. Der udsendes 

separat outlookindbydelse til kl. 17-19. Lokalet er booket fra 16.30-19.30. 

 
10) Eventuelt  
 
Post-It noterne fra punkt 4 blev aftalt at udsende separat. 

Martin Berg fremhævede det frugtbare samarbejde med Ung Egedal ifbm. 
Teaterkoncerten. Martin havde tanker til et punkt på næste møde. 

 
Referat til godkendelse 

Mikkel Benn d. 15-12-2022 
Godkendt 29-12-2022 


