
 

 

Referat af  bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,  
torsdag d. 19-11-2020  kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus  
lokale M 1.2 (1. sal) 
 

Til stede: Birgitte Hove (formand), Jens Skov (byrådet), Betina Hilligsøe (byrådet), Charlotte 

Nykjær (observatør fra EMUSO), Jon Brohauge (forældrerepræsentant), Martin Berg 

(suppl./forældrerepræsentant), Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant), John Termansen 

(observatør fra Musikskolens Venner Egedal), Mikkel Benn (musikskoleleder og sekretær for 

bestyrelsen). 

 

Afbud: Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Malene Randrup (elevrepræsentant), Mads 

Simon Vitrup Rasmussen (forældrerepræsentant), Jeanne Hartvig (sekretær/noter). 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 

- Birgitte Hove blev valgt som ordstyrer 

- Martin Berg blev valgt som notereferent 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

- Dagsordenen blev 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.) Seneste referat blev bekræftet godkendt. 

 

4) At arbejde med og som støtteforening ved Birgitte Hove, fortsættelse fra seneste 

møde 

 

Til drøftelse:  

- Hvordan kan støtteforeningerne arbejde bredere sammen, så flere frivillige borgere 

støtter og flere får glæde af arbejdet?  

- Er der andre meningsfulde opgaver eller projekter for støtteforeningerne, nu hvor det er 

sværere at forsamle frivillige p.g.a. Corona? 

 

Oplæg fra formanden: De tre støtteforeninger, der direkte relaterer sig Musikskolens 

aktiviteter, EMUSO, Egedal Bands og Musikskolens Venner Egedal, har gode muligheder for at 

samle penge ind til aktiviteter, men mangler nye aktivt deltagende frivillige.  

 

Det blev drøftet om en fjerde mere paraplylignende foreningsform indeholdende alle tre 

støtteforeninger kunne være en ny model for samarbejde på tværs. Forslag til at Musikskolens 

bestyrelse kunne foretage en koordinerende rolle og facilitere støtteforeningernes samarbejde. 

Foreningerne ville i første omgang gerne undgå et langt forløb med ændringer af de enkelte 

foreningers vedtægter.  

 

EMUSO har sparet sammen til en rejse, som blev udskudt p.g.a. Corona. Den ønsker EMUSO 

selv at afholde, når det er muligt.   

 

Der blev drøftet muligheden for automatisk tilmelding til en støtteforening ved indmeldelse i 

Musikskolen. 

 

Muligheden for at starte en arbejdsgruppe blev diskuteret. 

 

Støtteforeningernes formål kom til drøftelse. Opfordring til at gøre aktiviteterne mere 

ungedrevet idet aktiviteterne er funderet i de unges og borgernes ønsker. 



 

 

Der blev rejst tvivl om det bliver gjort tydeligt nok for forældrene hvilke konkrete 

aktiviteter, der er mulige at støtte og realisere igennem frivilligt arbejde samt hvilken 

positiv betydning, aktiviteterne har for eleverne. Der var forslag om, at bestyrelsen og PUF 

kan hjælpe med at synliggøre ungeinitiativer. 

 

Musikskolelederen udtrykte sin taknemlighed for det store arbejde støtteforeningerne 

havde ydet og fortsat yder, og opfordrede til at involvere ledelsen, når der var ideer til 

fællesskabende aktiviteter. Således at Musikskolen kunne spille tidligt ind i nogle af 

aktiviteterne og prioritere ressourcer til at iværksætte dem. 

 

Bestyrelsen var enige om, at de kommende planer om faciliteter i Stenløse Kulturhus var 

en oplagt platform for borgerdrevne, fællesskabende og kulturelle aktiviteter, med Musik- 

og Kulturskolens ansatte og unge som væsentlige aktører og indholdsskabere. 

 

5) ”Mød Musikken & Kom Med Kulturen” ved Mikkel Benn 

- En årlig (digital) elevcafe for alle elever, hvor bestyrelsen og FU indsamler feedback og ideer 

til igangværende og potentielle nye aktiviteter.  

 

Skal foregå i øjenhøjde med børn og unge og i et sprog, som alle forstår. 

 

Eksempel på en mulig mødeform: 

• En elevgruppe præsenterer et projekt, de har været en del af og er stolte af. 

• Tilbageblik fra FU: Hvad synes lærerne har været sjovt at lave sammen? Hvad synes 

eleverne har været sjovt? 

• Hvad synes eleverne kunne være sjovt at gøre sammen med andre elever? 

• Bestyrelsesmedlemmer og FU samler ideer ind til videre behandling. 

Beslutning: Er det værd at prøve af? Hvem deltager fra bestyrelsen? Hvornår afholdes mødet? 

 

Er det værd at prøve af? 

Bestyrelsen syntes, at det var en god ide, og ville gerne arbejde videre med en digital cafe. 

Hvem deltager fra bestyrelsen? Jens Skov og Jon Brohauge deltager sammen med Mikkel Benn 

og 1-2 repræsentanter fra FU. 

Hvornår afholdes mødet?  

Tirsdag d. 9. februar 2021 (uge 6/temauge). 1 time imellem kl. 15 og kl. 18. Tidspunkt aftales 

nærmere.  



 

 

6) Nyt fra FU ved Jakob Reich 

Nyt Fra FU - Uge 6
1. Vigtige holdepunkter og mål med uge 6.

Arbejdstitlen på uge 6 er fortsat ‘Musik og Kulturskole I Den Digitale Verden’ 
/”Musik- og Kulturskolen Ind I Hjemmet”

Som tidligere sæsons temauge ‘Film og Musik’ er formålet med temaugenat skabe 
kulturelle og arbejdsmæssige fællesskaber på tværs af skolens mange elever og lærere. 

Temaugen vil komme til at hvile på to ben : 

- Den fysiske workshop i STK

- Det åbne digitale rum m. workshop, formidling mm. (eks.: zoom).

Det digitale fokus giver os mulighed for i højere grad at nå ud til kommunens 
udkantsområder, og belært af vores forrige emneuge, skal vores elever involveres og 
engageres i indholdet i temaugen i god tid.

Noget fra sidste sæsons ‘Film og Musik’ kan genbruges. 

Workshops skal aldersbestemmes. Flere workshops (end sidst) skal henvende sig til de 
helt unge.

Hjemmet – forældre/søskende involveres aktivt i nogle af tilbuddene.

En god og nem forståelig formidling til forældre og elever er afgørende, derfor må 
workshops tilsvarende være nemme at forstå og gå til.
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7) Ledelsesevaluering fra bestyrelsen ved Mikkel Benn 

Mikkel takkede for den flotte og meget positive feedback og orienterede om det videre arbejde 

med indsatser for egen lederudvikling. Store roser fra bestyrelsen til Mikkel i forbindelse med 

ledelsesevalueringen. "God kommunikation", "Åben dialog" og "God til at prioritere borgernes 

ønsker" var nogle af de udsagn medlemmerne gav udtryk for. Generelt stor tilfredshed med 

ledelsesarbejdet og forståelse for udfordringerne ved at drive en stor decentral Musik- og 

Kulturskole. 

 

8) Status og orientering om Musikskolens forhold ved Mikkel Benn 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
9) Næste møde  

Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 17-19. 

Eventuelt yderlige drøftelse af: 

 - ” At arbejde med og som støtteforening”  

- Valgfag i Folkeskolen.  

- Faciliteter/satellitters, særligt i Smørum.  

- Yderligere styrkelse af samarbejdet med folkeskolerne i Smørumområdet.  

 

10) Eventuelt  

Husk at melde punkter ind til formanden. Ellers intet at bemærke.  

 

 

Referat til godkendelse d. 27-11-2020 
Mikkel Benn 

 
Godkendt 14-12-2020  
 

 

 

 

 
 


