Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,
torsdag d. 10-10-2019 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus
lokale M 1.8 (1. sal)
Til stede: Jens Skov (byrådet), Julie Jonassen (elevrepræsentant), Charlotte Nykjær
(observatør fra EMUSO), Malene Randrup (elevrepræsentant), Mads Simon Vitrup Rasmussen
(forælderrepræsentant) Birgitte Hove (formand), Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Mikkel
Benn (musikskoleleder og sekretær for bestyrelsen), Lone Bisted (notater).
Afbud: Betina Hilligsøe, Martin Berg (suppl./forældrerepræsentant), Marianne Simpson
(folkeskolerepræsentant), John Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal). Vi
savnede Jon Brohauge (forældrerepræsentant)
1) Valg af ordstyrer og referent
Birgitte Hove blev valgt som ordstyrer. Lone Bisted tog noter. Mikkel Benn var referent.
2) Godkendelse af dagsorden
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.)
4) PUF, projekt unge fællesskaber * bilag ved Julie og Malene
- Fremlæggelse af projektet samt status
Projektet blev fremlagt ved de to elevrepræsentanter. Der er 7 med i projektet inklusiv
elevrepræsentanterne. Der er afholdt to møder. Fremover holdes der sammenkomster i PUFregi hver 3. uge.
- Erfaringer fra de første møder
Det har handlet meget om repertoire. Det er PUF’s første mål at optræde til musikskolens
julekoncert d. 1. december 2019.
- Fremtid eller ændrede perspektiver
Der var et spørgsmål om muligheden for, at en elev fra Frederikssund kunne deltage i PUF.
Der blev givet OK fra bestyrelsen til dette. Musikskolelederen er fremadrettet projektledernes
direkte kontaktperson til alt hvad der vedrører økonomi, sparring og booking.
- Budgetopfølgning
Bestyrelsen blev orienteret om projektets foreløbige udgiftsposter og om fordelingen af
udgifter.
Til drøftelse:
- Hvad kan bestyrelsen supplere projektet med?
Bestyrelsen vil følge projektet og rådgive projektlederne i takt med at projektet udvikler sig.
Bestyrelsesmedlemmerne foreslog, at man brugte ”Vores Egedal” til at følge projektet.
- Åbne spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne.
Der blev stillet spørgsmål og besvaret for de ovenstående emner.
5) På egne ben ** bilag ved Birgitte Hove og Mikkel Benn
- status på afholdte koncerter
Generel tilfredshed fra de optrædende med at deltage. Formanden har været til stede flere
gange, og oplyste at mange stoppede op og lyttede.

Der blev spurgt til Egedal Centrets rolle, og musikskolelederen kunne berette, at Egedal
Centret er en meget væsentlig samarbejdspartner. Der investeres gensidigt i et frugtbart
samarbejde.
Bestyrelsen blev opfordret til at bidrage med ”fysisk tilstedeværelse”, - både egen og fra eget
netværk. Annoncering af arrangementer kan foregå via Facebook, ”Vores Egedal” eller
musikskolens lærere.
Til drøftelse:
- Bestyrelsens fremtidige rolle?
Fysisk tilstedeværelse og personlig PR.
- Hvordan kan vi arbejde med publikumsudvikling?
Forslag om at tilkøbe facebookannoncer samt at bruge ”Vores Egedal” til oplysning.
Musikskolelederen pointerede, at musikskolelæreren var den vigtigste personlige indgang til at
hverve nye potentielle optrædende, og at en oplysningsindsats den vej var essentiel for at
have et indhold/elever som optrædende fremover.
6) Nyt fra FU ved Jakob Reich
Bestyrelsen blev orienteret om indholdet i uge 46 – Film & Musik.
7) Orientering og status fra musikskolelederen om Musikskolens generelle forhold

8) Siden sidst fra repræsentanterne/observatørerne
EMUSO, Folkeskolerepræsentant, Egedal Bands, Musikskolens Venner Egedal
Nordens korarrangement var en stille affære. Syng Sammen 24.9.19 var som sædvanlig godt
besøgt.
Egedal Bands har fået ny orkesterleder: Anders Jacobsen. Orkestret har været stødt faldende i
antal og er nede på 7 tilmeldte. Der arbejdes på nye musikalske fællesskaber.

9) Retningslinjer til administrationen for deltagelse i Musik- og Kulturtilbud i Egedal
Musikskole af elever, der ikke er bosiddende i Egedal Kommune ved Mikkel Benn og
Birgitte Hove
- fremlæggelse af formulering
Formanden og Mikkel Benn fremlagde formuleringen af retningslinjer til administrationen. Der
er tale om retningslinjer og ikke en regel, da formuleringen i så fald vil skulle gennemlæses af
alle brugere og dermed forlænge Egedal Musikskoles reglement betydeligt. Bestyrelsen blev
orienteret om, at der var tale om ganske få tilfælde pr. år, hvor retningslinjerne kunne komme
i anvendelse.
- godkendelse af formulering
Formuleringen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Retningslinjer til administrationen for deltagelse i Musik- og Kulturtilbud i Egedal
Musikskole af elever, der ikke er bosiddende i Egedal Kommune.
En elev der pr. 1. august i den kommende sæson er fraflyttet Egedal Kommune, skal ikke
kunne tage en plads fra en anden borger på ventelisten ved sæsonstart. Efter sæsonstart kan
eleven tilbydes en plads for ét år ad gangen, såfremt pladsen ikke kan besættes af en elev fra
ventelisten.
En fraflyttet elev skal betale et for sæsonen 1/3 højere deltagerbidrag, således at Egedal
Kommunes bidrag til lærerlønninger ikke vil gælde den fraflyttede elev. Eksempel: Hvis prisen
er 300 kr pr md hæves den til 400 kr pr md.
Der optages ikke nye elever fra andre kommuner end fra Egedal Kommune på
instrumentalundervisning.
Elever fra andre kommuner kan optages på sammenspilshold og kulturskolefag med Egedal
Musikskoles gældende satser, såfremt pladsen ikke kan besættes af en elev fra Egedal
Musikskoles venteliste på faget.

10) Næste møde, dato
- Næste møde blev flyttet til torsdag d. 23. januar 2020 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus,
Lokale M 1.2.
11) Eventuelt
Intet at bemærke.

Referat til godkendelse, Mikkel Benn d. 21-10-19
Godkendt uden bemærkninger d. 14-11-19

