Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole
d. 05-10/17 kl. 17:00-19:00 på Egedal Rådhus, lokale M 3.4
Til stede: Birgitte Hove (Egedal Bands), Marianne Røgen (Politiker), Jens Arne Nielsen
(formand), Jakob Reich (formand, FU), Jeanne Hartvig (noter), Mikkel Benn (sekretær)
Afbud: Charlotte Nykjær, Heidi Åstradsson

Referat
1) Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt.
2) Godkendelse af seneste referat
- Referat godkendt.
3) Valg af ordstyrer og referent
- Mikkel Benn blev ordstyrer og referent. Jeanne Hartvig tog notater.
4) Siden sidst fra repræsentanterne
- Egedal Bands: Der arbejdes på tur til Island i uge 42, 2018.
- EMUSO: Mikkel Benn overleverede på vegne af EMUSO’s støtteforening. Barcelonatur i uge
42. Den politiske situation i Catalonien følges. Ifølge udenrigsministeriet og vores værter er
der ikke grund til bekymring. EMUSO roste Fokuslinjen.
5) Orientering og status fra ledelsen om:
Aktiviteter i 2017/2018
- Spil Dansk
30. oktober – 5. november. Spil Dansk i Egedal er blevet et bredt uddelegeret
samskabelsesprojekt, som aktivt involverer foreninger, skoler, gymnasium, kommunale
organisationer, frivillige og det private erhvervsliv. Arrangementerne veksler imellem at være
oplevelser og læringsbaserede begivenheder f.eks: Koncerter, foredrag, fællessang, workshops
og coachingforløb. Der er arrangementer for alle aldersgrupper. Alle kunstnere er booket, og
de praktiske aftaler er i proces. Det endelige program ventes klar start/medio oktober. Uddelt
program.
- Nye kor – mere sang
I denne sæson er der startet nye børne – og ungdomskor i Stenløse og Ølstykke. Der har også
været forsøgt at starte et børnekor i Smørum, men der har ikke været tilmeldinger nok til at
oprette det. Der er desuden indgået samarbejde med Ganløse Skole omkring et større
børnekor lokalt på skolen.
Orientering om bl.a.:













Fredag d. 29/09/17
Uge 42, 2017
Uge 42, 2017
Lørdag d. 28/10/17
Tirsdag d. 31/10/17
Uge 44, 2017
Onsdag d. 01/11/17
Mandag d. 06/11/17
Fredag d. 10/11/17
Lørdag d. 18/11/17
Tirsdag d. 21/11/17
Mandag d. 27/11/17
Søndag d. 03/12/17

Fem Spor I Ny Dansk Musik, Stenløse Kulturhus kl. 10-15
Musikstarter (Ung Egedal) Hampelandsskolen, 16/10-20/10
EMUSO, Barcelona, 17/10-22/10
Fokuslinjen workshop – Kreativ brug af iPad/smartphone, STK kl 10-14
Syng Sammen, Stenløse Kulturhus kl. 19:00-20:30
Spil Dansk Uge – separat program, 10 koncerter/events
Familierytmik, Stenløse Kulturhus, store sal kl. 17:00-18:00, åben for alle
Egedal Showband, Mesterskabsfest i Hal 3, Smørum, kl 18:00-20:30
Workshop for sangelever v/ Lise Urhøj, Smørum Kulturhus kl 17:00-19:00
Fokuslinjen workshop – Brug klaveret, STK kl 10-14
Valgaften på Egedal Rådhus, Stadskvartet + evt rytmisk stadsorkester
Syng Sammen, Stenløse Kulturhus kl. 19:00-20:30
Julekoncert, Egedal Rådhus kl. 15:00-16:30



Musikskolernes Tænketank samt FU’s anbefaling til indsats
- Ledelsen og FU anbefalede bestyrelsen at arbejde for punktet: ”Stærkt samarbejde
med folkeskole og dagtilbud”. Musikskolen har ikke ressourcer (timer) eller
medarbejdere, som kan udvide samarbejdet. Det vil betyde en udvidelse af rammen til
disse samarbejder, altså en politisk prioritering, hvis vi skal satse endnu mere på dette
samarbejde.
- Der vil gøres en særindsats for at udvikle samarbejdet og rammesætte med
folkeskolerne omkring lokaler og understøttende undervisning samt en evt. musik-SFO.
Musikskolen forsøger at lægge så mange ”løse” aktiviteter i Smørum-området som
muligt for at styrke musikmiljøet. Musikskolen vil have brug for flere musiklokaler tæt
på hinanden, f.eks. 4-5 lokaler ved siden af hinanden, for at kunne have parallelle
skemaer, teamsamarbejder og flere større fællesaktiviteter. Det har været en stor
udfordring overhovedet at komme ind på Smørumskolerne før kl. 16:00 efter
folkeskolereformens implementering i Egedal i august 2014.
- Marianne Røgen pointerede, at det ville være oplagt, hvis musikskolen blev inviteret
med i planlægningen af det faglige indhold for en kommende børneinstitution i
Smørum.
- Musikskolen har sendt ansøgning til Statens Kunstfond til en forskningsbaseret
undersøgelse af det massive samarbejde, Egedal Musikskole har med folkeskolerne. Der
forventes svar i januar 2018. Der er ansøgt om 100.000 kr.



Folkeskolesamarbejde – partnerskabsaftaler, omfang, perspektiver m.m.
MB orienterede om omfanget og omdelte kortlægning. Se:
http://egedalmusik.dk/samarbejde-imellem-egedal-musikskole-og-distriktsskoleolstykke/
http://egedalmusik.dk/samarbejde-imellem-egedal-musikskole-og-distriktsskoleolstykke-samt-distriktsskole-ganlose/
- Jens Arne Nielsen eftersøgte ”ildsjæle” i folkeskolen. Det er essentielt at folkeskolerne
tiltrækker fagligt kompetente musiklærere.







Aktivitetselever og cpr-elever i Musikskolen
- Pr. medio september 2017 er der 75 elever på venteliste, 576 cpr-elever i
musikskolen og 870 aktivitetselever, 566 elever i instrumentklasser, kompagnon og
musikprofilklasser i folkeskolerne. D.v.s en berøringsflade på 18,6 % af de 6150
skoleelever i større dannelsesforløb.
DAMUSA/DMKL
Der er foreløbige forhandlinger om en eventuel fusion af de to organisationer. MB
orienterede om SAMUKU’s svar til DMKL om ikke at forhaste processen og prioritere
form før indhold. Det er vigtigt at finde mærkesager og have en fælles vision man kan
samles om at arbejde for, før man sætter sig fast på en struktur.
Valg til bestyrelsen efter kommunalvalget
Alle enige om, at det er en god ide at have politikere i en bestyrelse/kontaktråd.Der
skal vælges to forældrerepræsentanter og peges på en folkeskolelærer. Herefter vil den
nye bestyrelse konstituere sig i en nty form, som bliver knap så formel, og som vil
samarbejde med en større kontaktflade om eventuelle mærkesager.

6) Nyt fra FU ved Jakob Reich


Projektkatalog
- JA orienterede om musikskolens arbejde med Musikmiljøer og den videre

konkretisering og essens af en målproces (se Musikskolernes tænketank)
- FU vil arbejde for en digital streamingportal til musikskolens elevers musik. JA har
været i dialog med flere interesseorganisationer om eventuelle problematikker. En evt.
distributionskanal kunne blive DIGIDI (Spotify, TDC Play m.m.). Kommunens jurister
skal se på om det er juridisk muligt for musikskolen at distribuere musikken. Der vil
ikke være nogen profit i det for kommunen,- men en administrationsomkostning.


Kontaktforum
FU ser ikke grund til at oprette et kontaktforum før end bestyrelsen er konstitueret efter
næste kommunalvalg.
Om Kontaktforum: Der indkaldes bredt til et kontaktforum, hvor bestyrelsen er inviteret
sammen med f.eks: Ung Egedal, Bibliotekerne, Kultur og Fritid, Folkeskolerne, forældre
og elever, Stenløse Kulturhus’ Fællesråd og øvrige interesserede. Kontaktforum bliver
et sted hvor FU og ledelsen fremlægger et par konkrete projekter for sæsonen, som
gæsterne kan komme med kommentarer og forslag til samt tage del i.
- Den nye bestyrelse vil arbejde på en ny form. Der indkaldes til bestyrelsesmøde
medio december 2017 eller januar 2018.

7) Musikskolernes Tænketank
- Drøftelse af rapportens anbefalinger
- Er der et emne, som særligt interesserer bestyrelsen?
- Hvordan og hvem fra bestyrelsen vil arbejde videre med emnet?
- Eventuel nedsættelse af arbejdsgruppe
SE punktet: ”Musikskolernes Tænketank samt FU’s anbefaling til indsats”.
8) Projektarbejde som bestyrelsesmedlem ved Mikkel Benn:


Musikkens Dag d. 18. April 2018
- Orientering



Egedal Musikfestival d. 17. Juni 2017
- Orientering



Kommende arrangementer – kan vi/kan vi ikke engagere os i dem?
- Vi fokuserer på skole og dagtilbud (i Smørum). Flere emner vil komme til i den nye
bestyrelse.

9) Næste møde
- Der indkaldes til bestyrelsesmøde medio december 2017 eller januar 2018.
10) Eventuelt
- Formanden orienterede om, at dette møde var det sidste møde han deltog i. Mikkel Benn og
resten af bestyrelsen takkede ham for hans lange og betydningsfulde indsats og opfordrede
Jens Arne til at deltage ved næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kunne tage ordentligt
afsked. Jens Arne accepterede invitationen.
Noter: Jeanne Hartvig, Referat: Mikkel Benn (sekretær) d. 11-10-17

