
 

Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musik- og 

Kulturskole, torsdag d. 13-10-22 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), Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), 

Birgitte Hove (observatør fra Egedal Bands), Mikkel Benn (skolens leder og 

sekretær for bestyrelsen). 
 

Afbud: Charlotte Nykjær (observatør fra Støtteforeningen for EMUSO), Martin 

Berg (forældrerepræsentant), Jeanne Hartvig (sekretær/noter). 
Vi savnede: John Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal). 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 
Lars Winther blev valgt som ordstyrer og mødeleder, Mikkel Benn blev valgt 
som referent og noteskriver. 

 

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) Indsatsområder   
 

 
Ved seneste møde besluttede bestyrelsen at arbejde videre med 

indsatsområderne, som blev anbefalet af den tidligere bestyrelse og 

godkendt af den nuværende og siddende bestyrelse.  

 
1) at styrke og udbrede kommunikationen om EMK’s gøremål yderligere (30 min) 
2) fysiske arrangementer og events (20 min) 

3) arbejde for en forlængelse af partnerskabsaftalen mellem EMK og Distriktskole 
Ølstykke (10 min) 

 

Drøftelse: 
Hvordan vil bestyrelsen konkret arbejde med: 



 

1) Kommunikation? 

Bestyrelsen gav eksempler på god kommunikation: 
 

 Når opslag bliver delt af andre 
 Digitale brugermøder/elevmøder 

 Forældremøder for forældre til nye elever 

 Når der er nærvær ved events – også de mindre koncerter 

Hvad vil bestyrelsen være med til at gøre mere af?: 

 Dele på sociale medier 

 At også have arrangementer som digitale opslag på f.eks. facebook 

Hvad vil bestyrelsen anbefale at prioritere?: 

 Et fysisk tilmeldingskatalog for sæsonen 23/24 

 

2) Arrangementer og events? 

Bestyrelsen drøftede, hvordan de kunne involvere sig: 
 

 At være bindeled eller kontaktperson(er) for samarbejdspartnere 
og aktører. F.eks. en lokal kirke 

 At oplyse om kommende arrangementer 
 

3) Partnerskabsaftale med Distriktsskole Ølstykke? 
Bestyrelsen gav udtryk for, at projektet i høj grad var værdsat politisk og 

i administrationen. Bestyrelsen drøftede, hvordan man kunne starte 

dialogen med folkeskolen i Distriktsskole Ølstykke om en forlængelse af 
aftalen. Det blev besluttet at tage initiativ fra EMK’s bestyrelses side til 

dialog med skolebestyrelsen på Søhøjskolen ved et kommende møde i 
foråret 2023. Det blev foreslået at være en gruppe på max 3 personer 

fra EMKbestyrelsen samt 1 lærer og gerne en elev. 

 

5) Nyt fra støtteforeningerne  
Birgitte Hove berettede om Bastrup Sø Rundt–projektet og om Blomsterløbet. 
Birgitte pointerede, at der manglede frivillige. 

 

6) Nyt fra formand Lars Winther 
Formanden orienterede sammen med Jens Skov om den politiske proces, der 
havde været i forbindelse med budgetforhandlingerne. Formanden er optaget 

af, at de takster, der er på EMK’s tilbud, ikke begrænser tilgængeligheden for 

deltagelse i for høj grad. Der havde ifbm. budgetforhandlingerne været rejst 



 

det forslag, at reducere taksterne med 10%, som ikke havde været muligt at 

prioritere. 
Formanden fortalte bestyrelsen, at han personligt ville involvere sig i at 

videreføre de tidligere ”Syng Sammen”- arrangementer, men i en ny og anden 
form. Der var stor opbakning fra resten af bestyrelsen. Det forventes, at være 

ét arrangement hvert kvartal, når det går i fuld drift. Fra hvornår vides ikke. 
Lars går i dialog med Mikkel omkring rammer, ressourcer og projektideer. 

 
7) Henvendelser om retningslinjer vedrørende at optage 
elever fra andre kommuner 
- henvendelse med bilag 1 - anonymiseret.  

 
Beslutning: 

”Bestyrelsen vil opfordre person X at søge det fulde beløb hos Musikskolens 

Venner Egedal og vil gerne genbehandle sagen, såfremt X får afslag fra 
støtteforeningen.” 

Formanden svarer X på mail. Link til ansøgningsskema: 
 
https://www.egedalmusikogkulturskole.dk/media/1325/ansoegningsskema.pdf 
 

8) Nyt fra FU  
Formanden berettede om FU’s facilitering af OKO-møder med FU’s faglige profil 
samt om de kommende FU bårede projekter ”Uge 10” og ”Musikkens Dag”. 

9) Status og orientering om Musik- og Kulturskolens forhold 
ved Mikkel Benn 
 

Elevstatus 
Sæson 21/22 31 orkestermester, 534 cpr-elever i alt  

 
Sæson 22/23 57 (stigning på 46%) OrkesterMester, 508 cpr-elever i alt – (fald 

på 4,9%). Præcis lige mange cpr på tværs. En opgang på 5% siden seneste 
status. 26 pladser ledige 
 

Elever i folkeskolen 

460 elever i partnerskaber 
700 elever i mindre projekter 

 
Folkeskolen afholder lærernes lønudgifter i partnerskabsprojekterne. 

 
EMK’s udgifter af eget budget til partnerskabsprojekterne: 

 Folkeskolekoordinator ½ årsværk 200.000 kr 
 Drift af arrangementer 80.000 kr 

https://www.egedalmusikogkulturskole.dk/media/1325/ansoegningsskema.pdf


 

 Instrumenter (Har fået en del af Nordea Fonden) - nu eget budget 

50.000 kr 
 Vedligeholdelse af instrumenter (udgør halvdelen af vores 

instrumentbudget) 40.000 kr 
 Videndeling og kurser 30.000 kr 

 
alt ca. 400.000 kr 
 

Tal til Danmarks Statistik for sæson 21/22 
Der opgøres for første gang en mere omfattende, bredere og retvisende 
opgørelse af aktiviteter og rækkevidde. Der blev givet et par eksempler. 

 
 894,7 klokketimer undervisning i folkeskolen - som 2 årsværk 

 
 9585 personer er registreret udefra som besøgende til åbne 

arrangementer  
 

 100 Klokketimers undervisning i samarbejde med Ungdomsuddannelser 
– som er andre projekter end det der allerede driftes som f.eks. 

Teaterkoncert.  
 

Tak for musikken Bjarne! 
Bjarne Kulmbak gik bort for godt 1 måned siden. Der var en smuk 
bisættelsesceremoni med et efterfølgende mindearrangement, som var lige i 

Bjarnes ånd og efter familiens ønske.  
 

Forældremøde 

EMK havde et godt forældremøde i onsdags, hvor alle nye elever og forældre 
var indbudt. EMK har afholdt denne type introduktionsmøde de seneste 6 år.  

Det var meget tydeligt i år, at der generelt blev spurgt om sammenspilstilbud 
og relationer man kan indgå i som begynderelev. Det er vigtigt, vi lytter til den 

efterspørgsel og tilpasser praksis, så vi kan møde de nye i deres ønsker. 
 

Musikstarter i uge 42 

Igen i år afholdes der Musikstarter med en masse overnattende unge i 

Stenløse Kulturhus. 
 

ALT – undersøgelse 
Den 15. november 2022 udsendes et spørgeskema til samtlige ansatte i Egedal 

Kommune. Spørgeskemaet handler om Arbejdsmiljø, Ledelse og Trivsel, og det 
samtænker den tidligere APV med den tidligere ledelsesevaluering. Formålet er 

stadig genkendeligt: Kommunen samler data for at udvikle attraktive og sikre 
arbejdspladser med godt arbejdsmiljø, god ledelse og høj trivsel.  
 



 

Der vil ikke blive udsendt et digitalt spørgeskema denne gang til bestyrelsen. 

Det vil i stedet blive en anden dialogisk ramme, som bestyrelsen skal være 
med til at beslutte formen for. 

Det handler om at få indsigt i blikket på ledelse set udefra i et 

’brugerperspektiv’, hvilket kan give anledning til en konstruktiv dialog om 

forventninger til ledelsen og samarbejdet. En dialog, der bidrager til den fælles 
vision om at skabe dens bedste hverdag for borgerne i Egedal Kommune. 

 

10) Næste møde 
Torsdag d. 8. december kl. 17-19 i lokale M 1.14. Bemærk at bookingen er fra 

kl. 16.30 p.g.a. opstilling og borddækning. Mødet starter kl. 17. 
 

11) Eventuelt  
Intet at bemærke 

 
Referat til godkendelse. Referent Mikkel Benn d. 17-10-22. 
Godkendt. 


