Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,
torsdag d. 22-11/18 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus
lokale M 1.2 (1. sal)
Til stede: Birgitte Hove (formand samt observatør fra Egedal Bands)
Jens Skov (byrådet), John Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal),),
Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant), Charlotte Nykjær (observatør fra EMUSO), Jakob
Peter Reich – (lærerrepræsentant/FU), Mikkel Benn – (sekretær, musikskoleleder), Jeanne
Hartvig - (notater).
Afbud fra: Betina Hilligsøe (Byrådet), Martin Berg (suppl./forælderrepræsentant), Jon
Brohauge (forælderrepræsentant), vi savnede Mads Simon Vitrup Rasmussen
(forælderrepræsentant)
1) Valg af ordstyrer og referent
- Birgitte Hove ordstyrer, Jeanne Hartvig noter, Mikkel Benn referent.
2) Godkendelse af dagsorden
- Godkendt. Punkter til dagsordenen mailes til formand Birgitte Hove.
3) Godkendelse af seneste referat
Der havde ikke været indsigelser eller forslagsændringer til referatet. 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) Nyt fra FU ved Jakob Reich
- Der arbejdes fortsat med formen på den nye undervisningsform ”Musikgruppe”. Formen var i
første omgang påtænkt som et indgangstrin for begyndere i Musikskolen. Det første år
afprøver tre lærere formen med fortsætterelever.
- Det første elevmøde/elevcafe har været afholdt. Der arbejdes på at afholde to mere i denne
sæson med forhåbninger om, at finde de to elevrepræsentanter til bestyrelsen den vej.
5) Mærkesag eller interesse
Kommende arrangementer, som bestyrelsen kunne deltage i:
* ”På Egne Ben” ved Birgitte Hove
Birgitte Hove orienterede bestyrelsen om det nye projekt ”På Egne Ben” – Mikkel Benn
supplerede bl.a. om det nuværende projekt ”Musik i Butik”, som er en forlængelse af ”På Egne
Ben”. Projektet blev beskrevet og gennemgået som et potentielt samarbejdsprojekt imellem
erhverv, elever og bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed i bestyrelsen om, at man gerne
som personer og bestyrelsesrepræsentanter ville deltage aktivt som værter og afviklere af
arrangementerne – gerne som en turnusordning. Der bliver tale om i alt 6 årlige
arrangementer i Egedal Centret. * Kort beskrivelse er vedhæftet i forlængelse af referatet.
** Beskrivelse af ”Musik I Butik” er ligeledes i referatet.
** ”Musikkens Dag” ved Mikkel Benn
Orientering om formiddags – og aftenarrangementet d. 24. april 2019. Der blev spurgt til, om
bestyrelsesmedlemmerne kunne forestille sig en rolle som værter for eventuelle gæster fra
indskolingen i folkeskolen, såfremt de kom til aftenarrangementet. Denne forespørgsel blev
modtaget positivt.
- Hvordan, hvornår og hvem fra bestyrelsen vil arbejde videre med hvilke emner?
- Eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper.
A) Prioritering af skolesamarbejde til gavn for både Musikskole, Folkeskole, Fritidsklubber og

Ungdomsskole
B) Fastholdelse af elever
C) Kommunikation/PR
D) Musik ved borgerarrangementer
6) Orientering og status fra musikskolelederen om Musikskolens generelle forhold
- Musikskolelederen orienterede bestyrelsen om den nye afdeling under CBK – ”Kultur & Fritid”
og om processen for ansættelen af en ny afdelingsleder af ”Kultur & Fritid”.
- Bestyrelsen fik status på udsendelsen af rapporten Musik & Værdi med forventelig
udsendelse i uge 48, 2018.
- Orientering om hvor musikskolen var i processen med det store tværgående tema ”Film &
Musik” med bl.a. lydkatalog til 8. klasse -filmfestivalen i marts 2019, opgavekataloger,
timelapsefilm og animationsfilm.
- Orientering om etablering af den nye organisation Danske Musik – og Kulturskoler. DMKL og
DAMUSA blev enstemmigt nedlagt ved mødet d. 08-11-18. Bestyrelsen blev orienteret om
proceduren for valg til bestyrelsen i den nye organisation. Bestyrelsen vil sammensættes af
både musikskoleledere og brugere/interessenter. bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at
læse mere i det bilag, som udsendes med referatet, læse mere på dmkl.dk, eller rette
henvendelse til musikskolelederen for mere information.
- Julekoncert i Egedal Rådhus d. 2. december kl. 15:00-16:30.
- Musikskolens nye hjemmeside forventes klar til 1. januar 2019.
- Projektet lydisolering i Stenløse Kulturhus er taget af Egedal Kommunes budget.
- Musikskolens takster stiger 10% med virkning fra sæsonen 2019/2020.
- Der blev spurgt til om længden og indholdet af punkt 6. Bestyrelsen fandt det passende og
informativt.
7) Siden sidst fra repræsentanterne/observatørerne
EMUSO, Folkeskolerepræsentant, Egedal Bands, Musikskolens Venner Egedal
- Jens Skov: Er glad for en velfungerende musikskole.
- Birgitte Hove: Egedal Bands havde en fantastisk tur til Island og sagde tak for den
økonomiske støtte. Orkestret har skrevet en dagbog. Der har også været opslag på facebook.
- Marianne Simpson: Fortalte om en succesfuld koncert i samarbejde imellem Musikskolen og
Balsmoseskolen, hvor elever med spektrumforstyrrelser blev inkluderet. Samarbejdet er i
vækst, men er økonomisk udfordret. Man ønsker fra skolens side tiltag og samarbejder, der
henvender sig til mellemtrinnet og udskolingen.
- John Termansen: Arrangementet i HEP-huset gik godt. Der var underholdning fra både
musikskoleelever og musikskolelærere. Alle ansøgninger om tilskud har fået tilskud i 2018.
Musikskolens Venner Egedal’s næste arrangement bliver d. 22. marts 2019.
8) Næste møde, dato
- Torsdag d. 14. marts 2019 i lokale M 1.2, Egedal Rådhus.
9) Eventuelt
Charlotte Nykjær: Spørgsmål om hvad NUO var. Nuo er forkortelsen af Nordsjællands
Ungdomssymfoniorkester, som Egedal Musikskole netop havde fået to elever med i. Orkestret
spiller på et højt musikalsk niveau og er etableret i et tværkommunalt samarbejde. Ønske om
en stor performance/koncert med mange elever involveret. Bestyrelsen blev orienteret om
hvilke planer der lå, og om hvorledes musikskolen arbejder med store arrangementer.
- Birgitte Hove foreslog at drøfte en reorganisering af støtteforeningerne ved næste
bestyrelsesmøde.

Referat Mikkel Benn d. 30-11-18

Musik i butik*
Kære erhvervsdrivende i Egedal Centret
Egedal Musikskole og Egedal Centret har de seneste 5 år haft et rigtig godt
samarbejde omkring bl.a. Egedal Musikfestival. Egedal Centret er med til at
synliggøre og understøtte de lokale stærke musik- og kulturmiljøer bl.a.
igennem samarbejdet med Egedal Musikskole. Dette samarbejde har medført
en del henvendelser vedrørende optrædener til forskellige arrangementer i
enkelte butikker. For nylig har elevorkestre optrådt med succes i bl.a. Kleine´s
Cafe og Nordea.
Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at butikker i Egedal Centret kan rette
henvendelse til Musikskolen, hvis man kunne se en anledning til et
musikarrangement til eksempelvis en åbning, jubilæum, kundearrangement
eller lignende.
Hvad får butikken?
- Underholdning med et lokalt afsæt
- Et elevensemble som kan afvikle en optræden selv – uden en lærer
- En samlet optræden/repertoire imellem 20-30 minutter
- Mulighed for at tiltrække et andet publikum og opmærksomhed
Hvad får de unge ud af det?
- Selvstændighed, koncerterfaring og en koncertoplevelse for et nyt publikum i
et andet miljø end det vante
Hvad koster det?
- Din tid til at koordinere koncerten med musikfaglig koordinator Morten
Lundsby og de optrædende
- Et gavekort på 250 kr. pr optrædende eller max samlet 750 kr. til hele
orkestret
Hvad får Egedal ud af det?
- At vi styrker vores samarbejde og understøtter unge mennesker i deres egen
selvstændiggørelse og personlige udvikling.
- Musik – musik - musik

Kontakt: Morten.Lundsby@egekom.dk

På Egne Ben**
Emne: Egedal Centret har foreslået, at grupper af musikskoleelever kan
optræde i centret på udvalgte lørdage. Musikskolens elever får derved
mulighed for at optræde ”på egne ben” uden lærerledsagelse i en klar og tryg
ramme. Egedal Centret får musikalsk underholdning gennem en udvidet
samarbejdsflade med musikskolen / musikskolens bestyrelse. Eleverne
optræder vederlagsfrit.
Fysiske rammer:
Egedal Centret indkøber en mobil pavillon/scenetelt 3x3 m. Gerne også en
lyskæde el. lign.
Musikskolen stiller er lille anlæg til rådighed, hvis nødvendigt. Musikskolen
anskaffer et roll-up-display med logoer.
Udstyret kan opbevares i et kælderlokale i centret eller på Sten Jensens
kontor.
Egedal Centret sørger for lidt godt til de optrædende: sodavand, kage, slik etc.
Hvornår/hvor?:
1. lørdag i månederne september, oktober, november og april, maj, juni.
En optræden varer fra kl 11.30 til kl 13.00. Der spilles kl 11.30, kl 12.00 og kl
12.30.
Eleverne møder kl 10.00 til opstilling, klargøring og stemning.
Hvor meget musik?:
Eleverne skal have 15-20 min repertoire, som kan gentages 3 gange.
Hvilke elever:
Målgruppen er elever, der selvstændigt kan stå for at planlægge og
gennemføre en koncert. Det kan være en besætning på 2-6 elever p.g.a.
plads. Eleverne informeres om/inviteres til projektet, men skal som
udgangspunkt selv vise interesse og engagere sig. Der vælges 2 ensembler,
som får 3 optrædener hver, så de vænner sig til at optræde i dette format.
Tovholdere:
Morten Lundsby (booking)
Sten Jensen (venue/afvikling)
Musikskolens bestyrelse (afvikling/hjælp på dagen)

