
 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,  
torsdag d. 05-04/18  
kl. 17:00-19:00 i Egedal Ra dhus  
lokale M 1.2 (1. sal) 

Til stede: Birgitte Hove (formand samt observatør fra Egedal Bands) 

Jens Skov (byrådet), John Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal), 

Mads Simon Vitrup Rasmussen (forælderrepræsentant), Jon Brohauge (forælderrepræsentant), 

Martin Berg (suppl./forælderrepræsentant), Charlotte Nykjær (observatør fra EMUSO), Jakob 

Peter Reich – (lærerrepræsentant/FU), Mikkel Benn– (sekretær, musikskoleleder), Jeanne 

Hartvig - (notater). 

 

Afbud fra: Betina Hilligsøe (Byrådet) 

Vi savnede: Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant) 

1) Valg af ordstyrer og referent 

  Mikkel Benn ordstyrer og referent (Jeanne Hartvig noter under mødet) 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Forslag til punkter på dagsordenen sendes til formanden 

 

3) Godkendelse af seneste referat 

Godkendt. 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. 

 

4) Valg af formand 

(Som formand repræsenterer man musikskolens bestyrelse udadtil. Som formand er det en 

væsentlig  opgave at udarbejde og indsamle punkter til de enkelte dagsordener i samråd med 

musikskolelederen. Man bør som formand samtidig holde en relevant løbende dialog med 

musikskolen). 

- Kandidater og valg 

Der var en forventningsafstemning af – og en orientering om forpligtelserne som formand og 

dennes arbejde. Birgitte Hove blev valgt som formand. Foreløbig for en et-årig periode efter 

eget ønske. 

 

5) Siden sidst fra repræsentanterne/observatørerne 

- Ny repræsentant for Musikskolens Venner Stenløse, John Termansen, Rosenlundvej 25, 3660 

Stenløse, Tlf. 61 41 93 70. 

Musikskolens Venner Egedal: John Termansen er valgt af Musikskolens Venner Egedal 

(tidligere Musikskolens Venner Stenløse) i stedet for Jens Arne Nielsen. John orienterede om 

sin baggrund og motivation for at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. John opfordrede til at 

musikskolen ansøgte om beløb til aktiviteter og tiltag, som foreningen kunne støtte. 

EMUSO: Er optaget af det kommende besøg fra Barcelona med 31 personer fra d. 2. – 6. maj 

2018. Der vil om lørdagen være en åben prøve, hvor Musikskolens Venner Egedal og Lions 

Club (sponsor for Barcelonaudveksling) inviteres. 

Egedal Bands: Der arbejdes på turen til Island i uge 42. 

 

6) Orientering og status fra musikskolelederen om Musikskolens generelle forhold 

Indsats i Smørum: Der har netop været afholdt et møde med SFO på Boesagerskolen om 

perspektiver for et fremtidigt samarbejde. Det var et positivt møde. Der arbejdes videre med 

processen. 

 



 
Folkeskolesamarbejde: Afholdt første møde med den nye distriktsskoleleder Peter Brixen for 

Distriktsskole Ølstykke med en overlevering af det foreløbige samarbejde, og hvor der blev 

drøftet den kommende struktur og partnerskabsaftale. Strukturen for OrkesterMester er under 

udarbejdelse for den bedst mulige integration i det allerede fungerende samarbejde. Denne 

nye partnerskabsaftale bliver gældende for 4 år med virkning fra august 2018.  

 

Undersøgelsen ”Musik og Værdi” forventes afsluttet i juni 2018. Dialogen med forskerteamet 

har allerede givet konstruktiv feed back og idéer, som bruges til at justere, videndele og 

revaluere med.  

 

Aktiviteter: Bestyrelsen er altid velkommen til musikskolens mange forskellige arrangementer 

og aktiviteter. Orientering om Kælderjam, Musikkens Dag og Teaterkoncert 2018. 

Kontaktoplysninger: MB orienterede bestyrelsen om kutymen for at have kontaktoplysninger i 

form af: Navn, adresse, telefonnummer og mail på bestyrelsesmedlemmerne på musikskolens 

hjemmeside, således at man som borger/forældre eller elev ved, hvem der sidder i bestyrelsen 

og kan kontakte medlemmerne. Bestyrelsen godkendte, at deres kontaktoplysninger var på 

hjemmesiden. Charlotte Nykjær ville have fjernet sin postadresse og sit telefonnummer. 

Bestyrelsen ønskede, at formanden skulle stå øverst på siden.  

Tilmelding: Åbner den 16/4 kl. 12:00. Nuværende elever har fortrinsret frem til den 30/4 kl. 

23.59. Herefter lige for alle – og ”først til mølle”. 

Lock out: Der kommunikeres ud centralt fra Egedal Kommune. Musikskolelederen har skrevet 

en lokal orientering på musikskolens hjemmeside ift musikskolens drift, som er afstemt med 

kommunens kommunikationspartner. Eventuelle aflysninger i forbindelse med en eventuel lock 

out vil blive udbetalt i henhold til musikskolens regler. 

 

7) Nyt fra FU ved Jakob Reich 

Jakob orienterede kort om om FU’s (forretningsudvalg) opgaver og formål. Jakob orienterede 

om arbejdet for at etablere en digital portal/distributionsaftale, så elevernes indspilninger og 

værker bliver tilgængelige på de gængse streamingtjenester – uden nogen hverken 

kommerciel eller økonomisk interesse fra kommunens side. 

Jakob orienterede om de foreløbige to Kælderjams og opfordrede bestyrelsen til at deltage. 

 

8) Forplejning til bestyrelsesmøder i Musikskolen ved Jeanne Hartvig 

Jeanne spurgte ind til bestyrelsens ønsker om forplejning ved møderne, som ligger i 

aftentiden. Bestyrelsen ønskede et let måltid, pizza, sandwich eller lignende samt kaffe/the. 

Der vil ved fremtidige møder blive serveret tilsvarende bestyrelsens ønsker. Der holdes ikke 

pause ved møderne for at spise. 

 

9) Musikskolens regler 

- Link til musikskolens regler: http://egedalmusik.dk/hvem-hvad-hvor/regler/ 

- Drøftelse af formuleringen vedrørende tilbagebetaling ved Mikkel Benn: ”Timer ud over 2 

manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver udbetalt ved sæsonafslutningen, hvis beløbet 

overstiger 200 kr.” 

- Godkendelse og eventuelle forslag til anden formulering eller regelændring. 

 

Musikskolelederen præsenterede tre forskellige forslag til omformuleringer af reglerne 

vedrørende tilbagebetaling, da de giver anledning til misforståelser og administrationstid. 

 

Forslag 1 – dette tilføjes:  

Eksempel (ved 25 minutter soloundervisning, 93,75 kr pr. gang, marts 2018 priser): 

http://egedalmusik.dk/hvem-hvad-hvor/regler/


 
2 aflyste undervisningsgange ved sæsonafslutning –  ingen tilbagebetaling 

4 aflyste gange ( 2* 93,75  kr = 187,50 kr) – ingen tilbagebetaling 

5 aflyste gange (3*93,75 kr  = 281,25 )- 281,25 kr  tilbagebetales 

 

Forslag 2 – fra jurister, formuleringen ændres til: ”Hvis der ved sæsonafslutning mangler 

mere end 2 lektioner, vil der blive tilbagebetalt et beløb for det antal manglende lektioner, der 

overstiger 2. Hvis det beregnede tilbagebetalingsbeløb er mindre end 200 kr, vil beløbet dog 

ikke blive udbetalt”.   

 

Forslag 3 - regelændring: ”Timer ud over 3 manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver 

udbetalt ved sæsonafslutningen.” 

 

Beslutning: Der blev besluttet at bevare den nuværende ordlyd og tilføje eksemplet fra 

forslag 1. 

 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indstille forslag 3 om regelændring til K & EU med 

administrativ effektivisering som begrundelse: ”Timer ud over 3 manglende lektioner i løbet af 

sæsonen bliver udbetalt ved sæsonafslutningen.” 

Bestyrelsen noterede sig, at den eventuelle regelændring først kan træde i kraft for tilmelding 

til sæson 19/20, da tilmeldingsproceduren for sæson 18/19 til musikskolen starter d. 16. april 

2018.  

 

 

10) Gennemgang af Egedal Musikskoles bestyrelses vedtægter 

- Link til Musikskolens bestyrelses vedtægter: http://egedalmusik.dk/hvem-hvad-

hvor/bestyrelsen-for-egedal-musikskole/ 

- Forslag til ændring af vedtægter 

 

Musikskolelederen redegjorde for sit forslag til vedtægtsændringen om igen at have to 

elevrepræsentanter i bestyrelsen udpeget af FU. Musikskolelederen havde lavet et oplæg med 

anbefalinger til justeringer og en opdatering af vedtægterne, som blev aftalt ville blive udsendt 

med dagsordenen til det næste møde.  

 

Forslag til ændringer udsættes til næste møde. 

 

11) Mærkesag eller interesse 

A)Prioritering af skolesamarbejde til gavn for både Musikskole, Folkeskole og 

Ungdomsskole 

B) Fastholdelse af elever 

C) Kommunikation/PR 

D) Musik ved borgerarrangementer 

 

- Hvordan, hvornår og hvem fra bestyrelsen vil arbejde videre med hvilke emner? 

- Eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper. 

 

Der tilføjes fritidsklubberne under punkt A. 

A)Prioritering af skolesamarbejde til gavn for både Musikskole, Folkeskole, 

Fritidsklubber og Ungdomsskole 

 

Der var en kortere drøftelse af mærkesagernes betydning. Pkt. B blev diskuteret i forhold til 

betydningen og tolkningen af ”fastholdelse”. Bestyrelsen kom til enighed om, at der primært er 

tale om fastholdelse af ældre elever, som er færdige med folkeskolen – d.v.s. fra ca. 16 år. 

Næste møde vil fokusere på videre arbejde med de fire mærkesager. 

12) Kommende arrangementer, som bestyrelsen kunne deltage aktivt i: 

- Musikkens Dag d. 18. April 2018 – kommentar ved Jakob Reich/Mikkel Benn 

- Egedal Musikfestival d. 17. Juni 2018 – kommentar ved Mikkel Benn 

Orientering og indbydelse. 

http://egedalmusik.dk/hvem-hvad-hvor/bestyrelsen-for-egedal-musikskole/
http://egedalmusik.dk/hvem-hvad-hvor/bestyrelsen-for-egedal-musikskole/


 
 

13) Næste møde, dato 

D. 6. september 2018 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus. 

 

14) Eventuelt 
 

Intet at bemærke 

 

 

Referat af Mikkel Benn d. 12-04-18 


