Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,
torsdag d. 23-01-2020 kl. 17:00-19:00 i Egedal Rådhus
lokale M 1.2 (1. sal)
Til stede:
Birgitte Hove (formand), Malene Randrup (elevrepræsentant), Martin Berg
(suppl./forældrerepræsentant), Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant), John Termansen
(observatør fra Musikskolens Venner Egedal, Mikkel Benn (musikskoleleder og sekretær for
bestyrelsen), Jeanne Hartvig (noter).
Afbud:
Betina Hilligsøe, Jon Brohauge (forældrerepræsentant), Mads Simon Vitrup Rasmussen
(forælderrepræsentant), Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Jens Skov (byrådet), Julie
Jonassen (elevrepræsentant), Charlotte Nykjær (observatør fra EMUSO).
1) Valg af ordstyrer og referent
Birgitte Hove blev valgt som ordstyrer
Jeanne Hartvig tog noter
Mikkel Benn skrev referat
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.)
Seneste referat godkendt
4) PUF, projekt unge fællesskaber ved Julie og Malene
- Status på projektet
- Fremtid eller ændrede perspektiver
- Budgetopfølgning
Gruppen består nu af 6-8 musikere, der mødes hver 3. uge. Der er planer om at mødes endnu
oftere.
Det viste sig ikke at være en god ide, at arrangere en temakoncert/julekoncert. PUF ved nu,
at der skal arbejdes på et bredere repertoire, som inkluderer i bredden af stilarter.
Der planlægges en forårskoncert.
PUF vil fremover øve i lokale 10 på 1.sal frem for i Kældercafeen.
Der er ingen nye poster til budgetopfølgningen siden sidst. Der er kun brugt penge på
forplejning til intromødet.
PUF vil gerne på et kursus, der kan ruste dem til at komme videre, musikskolens
administration vil gerne hjælpe med dette. Birgitte foreslog, at Gimle måske også kunne
tilbyde netværk.
MB orienterede PUF om muligheden for at deltage i et kursus i projektledelse via
Kulturkraft/Musik & Ungdom, når det udbydes igen.
https://musik-ungdom.dk/?s=kulturkraft

Musik og Ungdom har fået en ny initiativpris, der hedder ”Musik & Ungdom-prisen”
Prisens formål er at hylde de unge kræfter, som gør en forskel for musikken og kunsten i og
omkring de danske musik- og kulturskoler.
https://musik-ungdom.dk/muprisen/
Beslutning: Bestyrelsen vil gerne indstille PUF til prisen. Malene taler med Julie, om de ønsker
at blive indstillet.
Birgitte Hove sørger for selve indstillingen. Fristen er d. 18/2/2020.

5) Nyt fra FU ved Jakob Reich
afbud fra Jakob som havde bedt musikskolelederen om at orientere bestyrelsen om evaluering
af uge 46 og musikskolens egne erkendelser ved projektdagen d. 06-01-20
Flyttes til punkt 7, orientering og status fra musikskolelederen om Musikskolens generelle
forhold
6) Egedal Musikskole – også en Kulturskole
- Overblik over nuværende fag og nuværende omfang
** se bilag side 3-12
Mikkel Benn orienterede bestyrelsen, som spurgte løbende ind til konteksten.
Til drøftelse:
- Åbne spørgsmål og drøftelse i bestyrelsen
Der var enighed i bestyrelsen om, at der var et potentiale i at udvide på kulturskoledelen i
Egedal Musikskole. Der var særligt ønske om, at gøre en fortsat særlig indsats i Smørum i
forhold til at udbyde og synliggøre musikskole- og kulturskoleaktiviteter.
Bestyrelsen gav udtryk for vigtigheden af at have satellitter i flere områder af Egedal – d.v.s.
minimum 4 egnede lokaler til rådighed i nærheden af hinanden på samme matrikel ligesom i
Stenløse Kulturhus. Dette for at kunne udvikle de kulturelle fællesskaber, sammenspil,
identitet, vekslen imellem læringsrum og synlighed.
Bestyrelsen ønskede at ændre navnet ”Billedkunst” som undervisningstilbud, som bestyrelsen
ikke fandt dækkende. Der blev ikke foreslået et alternativt navn.
Beslutning: Bestyrelsen ville fortsætte drøftelser ved næste møde omkring visioner og ønsker
for faciliteter, der kan understøtte arbejdet med kulturelle fællesskaber.
7) Orientering og status fra musikskolelederen om Musikskolens generelle forhold
**Se bilag side 14-51
Der blev bl.a. orienteret om:
- Elevtstatus
- Økonomi
- Nye folkeskolesamarbejder
- Kommende aktiviteter
- Evaluering af projektuge i uge 46 fra brugere samt den interne evaluering
- Fokus 2020
- Arbejdet med sammenspil/kulturelle fællesskaber
Bestyrelsen spurgte løbende ind til emnerne. Bestyrelsen udtrykte sin glæde over at få en
grundig gennemgang af musikskolens status og fokus.

8) Siden sidst fra repræsentanterne/observatørerne
EMUSO, Folkeskolerepræsentant, Egedal Bands, Musikskolens Venner Egedal
John Termansen beklagede polemikken omkring støtte til PUF, og bekræftede at alt var på
plads med støtte nu.
9) At arbejde med og som støtteforening ved Birgitte Hove
Til drøftelse:
- Om vi skal og hvordan vi kan arbejde med støtteforeninger, så det dækker mere bredt end i
dag, hvor kun de få kender, bidrager og får glæde af det.
Birgitte Hove ønskede en dialog omkring samarbejdet imellem støtteforeningerne. Interesse i
at komme bredere ud til forældrekredsen. Måske et potentiale i at samarbejde med
folkekirken.
Beslutning: Punktet tages på igen til næste møde.
10) Næste møde, dato
- Evt. de to næste mødedatoer
D. 19. marts 2020 kl. 17-19 i M 1.2, Egedal Rådhus
D. 18. juni 2020 kl. 17-19 i M 1.8, Egedal Rådhus
11) Eventuelt
Intet at bemærke

Referat Mikkel Benn d. 29-01-2020

