
 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,  
torsdag d. 06-09/18 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus  
lokale M 1.2 (1. sal) 
 
Til stede: Birgitte Hove (formand samt observatør fra Egedal Bands) 

Betina Hilligsøe (Byrådet), Jens Skov (byrådet), John Termansen (observatør fra Musikskolens 

Venner Egedal), Jon Brohauge (forælderrepræsentant), Martin Berg 

(suppl./forælderrepræsentant), Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant), Charlotte Nykjær 

(observatør fra EMUSO), Jakob Peter Reich – (lærerrepræsentant/FU), Mikkel Benn – 

(sekretær, musikskoleleder), Lone Bisted - (notater). 

Afbud fra: Mads Simon Vitrup Rasmussen (forælderrepræsentant) 

 
1) Valg af ordstyrer og referent 

- Birgitte Hove var ordstyrer. Lone Bisted tog noter. Mikkel Benn ville skrive referat. 

  

2) Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt. 

 

3) Godkendelse af seneste referat 

- Godkendt. 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.) 

 

4) Siden sidst fra repræsentanterne/observatørerne 

EMUSO: Berettede om besøget fra Barcelona. Stor tilfredshed med arrangement, som generelt 

var meget vellykket. 

 

Folkeskolerepræsentant: Kunne berette om, at der var kommet ny afdelingsleder på 

Balsmoseskolen, som meget gerne vil have flere musikaktiviteter. Musiklokalet er blevet sat i 

stand. Der er i samarbejde med musikskolen med kort varsel oprettet børnekor, skoleband i 

udskolingen, og der arbejdes ligeledes på et samarbejde omkring musical. 

 

Egedal Bands: Egedal Blæs skal til Island. Der er tale om egenbetaling, men med støtte fra 

Musikskolens Venner Egedal. Der er også søgt et legat på 20.000 kr. Der vil deltage 28 

personer i rejsen i uge 42 2018. 

 

Musikskolens Venner Egedal: Afholder middags – og musikarrangement d. 26.10.18 kl. 

18.30 i Lærkeskolens kantine, hvor alle musikskolens lærere bliver inviteret. Elever der har 

fået legat kommer og spiller. Musikskolens Stadskvartet spiller et musikalsk program, Anders 

Monrad spiller til fællessang og et eksternt bluesband spiller op til dans. 

 

5) Orientering og status fra musikskolelederen om Musikskolens generelle forhold 

Mikkel Benn orienterede om følgende punkter som bestyrelsen spurgte flittigt ind til: 

• Aktivitetsliste omdelt – bliver tilgængelige på hjemmeside og i Speedadmin, når den 

nye hjemmeside er klar. 

• Ændring af regler fra seneste bestyrelsesmøde godkendt af K & EU – regler opdateres 

ifbm. tilmeldingen til sæsonen 2019/2020. 

• PT 535 unikke musikskoleelever – plads til ca. 10 mere. 

• 60 elever på venteliste. 

• 702 aktivitetselever - fortsat registreringer frem til oktober 2018. Antallet forventes at 

være stigende. 

• Ca. 590 elever i folkeskoleaktiviteter. D.v.s. over 1100 individer og ca. 1400 

aktivitetselever. Musikskolen er i omfattende kontakt med 18-20% af Egedals 

skolebørn. 



 

 

• Folkeskolesamarbejde DIØ – orientering om strukturen for den fireårige aftale startende 

i august 2018.  

Musik, leg og bevægelse i 0. klasser 1 lektion pr. klasse pr. uge i 36 uger. 

Instrumentleg i 1. klasser 2 lektioner pr. klasse pr. uge i 36 uger.  

Instrumentklasse i 2. klasser 2 lektioner pr. klasse pr. uge i 36 uger.   

Sammenspil i 3. klasser 1 lektion pr. klasse pr. uge i 36 uger. 

Herefter udvides med orkester fra 2019/2020. 

• OrkesterMester fondsmidler – 250.000 kr til instrumentindkøb doneret af 

Nordeafonden. Nuværende 2. klasser er ”år 1” i OrkesterMester-strukturen. Der 

arbejdes med en struktur for næste skoleår, hvor alle interesserede elever fra 3. klasse 

i Distriktsskole Ølstykke får mulighed for at spille i Orkester i skoletiden ud over den 

obligatoriske musikundervisning. Orkestret vil centraliseres på Toftehøjskolen og elever 

vil blive fragtet fra de to andre matrikelskoler. Folkeskolerne har deadline til 1. april 

2019 for en struktur, der indarbejder orkesterdelen. 

• Synlighed på skolernes intra – Musikskolen bliver digitalt synlig her fra efteråret 2018. 

• Mulige konsekvenser for musikskolen ifbm. budgetforhandlinger: 

Øget forældrebetaling, udsættelse eller sløjfning af anlægsbudget i STK. Betina Hilligsøe 

orienterede bestyrelsen om processen. 

• Musik & Værdi rapport på trapperne – rapporten er blevet en smule forsinket af force 

majeure – årsager. Mikkel Benn orienterede om de foreløbige konklusioner. 

• Kælderjam – Musikskolen faciliterer i samarbejde med Ung Egedal 3 jams i efteråret i 

kælderen i Stenløse Kulturhus. 

• Organisationsændring på vej i CPK. Udmelding tidligst efter d. 17-09-18. 

• Forældremøde d. 13-09-18 for nye forældre. 

• Film og Musik. Hvorfor? Lyd og billede er blevet mere og mere integreret (YouTube, 

musikvideoer m.v.) 

Ung Egedal, Klubber og Bibliotek arbejder med dette medie. En anden måde at være 

skabende og kreativ på. Billedkunst integreres fagligt med musikken. 

Der arbejdes overordnet med temaet i denne sæson. Musikskolen vil bygge op til næste 

sæson, hvor der vil blive afholdt en regulær temauge. Der arbejdes med disse fire 

temaer: Kærlighed – uhygge – sorg – fest.  

 

6) Nyt fra FU ved Jakob Reich 

Idéen om streamingportal er skrinlagt. I stedet oprettes der kursus/workshop for sangskrivere. 

Ind til videre hedder det ”fra ide til udgivelse”. De unge bliver guidet og dannet i deres 

rettigheder og hele arbejdsprocessen i forbindelse med at skrive musik og få det udgivet. FU 

vil være vært for elevcafeer, hvor de unge kan ”hænge ud” og give musikskolen feed back på 

aktiviteter og give idéer til de unges egne aktiviteter. FU udpeger/opfordrer 2 elever til at 

deltage i bestyrelsen. De skal minimum være 13 år. FU og musikskolelederen opfordrede 

Musikskolens Venner Egedal til at sponsere et mindre beløb, som eleverne selv kan 

administrere og projektlede. Første caféarrangement bliver d. 06.12.18. 

 

7) Gennemgang af Egedal Musikskoles vedtægter 

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

hvor/bestyrelsen-for-egedal-musikskole/ 

- Forslag til ændring af vedtægter, gennemgang og drøftelse af tilsendte bilag. 

- Beslutningsprocedure. 

Vedtægterne blev gennemgået og rettet til punkt for punkt under mødet. 

Vedtægtsændringerne blev på den måde tilrettet og færdigbehandlet under mødet. (se bilag) 

Vedtægtsændringerne vil blive forelagt Kultur – og Erhvervsudvalget til godkendelse 

 

8) Mærkesag eller interesse 

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

Ungdomsskole 

B) Fastholdelse af elever 

C) Kommunikation/PR 

D) Musik ved borgerarrangementer 

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


 

 

- Kommende arrangementer, som bestyrelsen kunne deltage i. 

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

- Eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Udsat til næste møde 

 

9) Næste møde, dato 

D. 22. november 2018 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus lokale M 1.2 

 

10) Eventuelt 

Udsat til næste møde 

 

Referat af Mikkel Benn d. 12-09-18 

Ingen bemærkninger pr. 26-09-18 

Referat godkendt d. 26-09-19 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


