Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole,
tirsdag d. 01-09-2020 kl. 16:30-18:30 i Egedal Rådhus
lokale M 1.15 (1. sal)
Til stede:
Birgitte Hove (formand), Martin Berg (suppl./forældrerepræsentant), John Termansen
(observatør fra Musikskolens Venner Egedal), Jens Skov (byrådet), Jon Brohauge
(forældrerepræsentant), Mikkel Benn (musikskoleleder og sekretær for bestyrelsen), Lone
Bisted (noter).
Afbud:
Betina Hilligsøe (byrådet), Malene Randrup (elevrepræsentant), Marianne Simpson
(folkeskolerepræsentant), Mads Simon Vitrup Rasmussen (forælderrepræsentant), Jakob Reich
(lærerrepræsentant/FU), Charlotte Nykjær (observatør fra EMUSO).
1) Valg af ordstyrer og referent
Birgitte Hove blev valgt som ordstyrer
Lone Bisted 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) Egedal Musikskoles navn ved Birgitte Hove
- Drøftelse af en eventuel navneændring for bedre at afspejle, at Egedal Musikskole også er en
kulturskole.
Til drøftelse:
- Forslag til andet navn.
Formanden og musikskolelederen orienterede om bevæggrunden for, at bestyrelsen skulle
forholde sig til, om det nuværende navn: ”Egedal Musikskole” var dækkende. Der var en åben
drøftelse af navn og navneforslag.
- Anbefaling til navneændring med begrundelse til politisk videre sagsbehandling.
Der var enighed om at anbefale Egedal Musik- og Kulturskole som nyt navn med den
begrundelse, at det er bedre dækkende for de faktiske aktiviteter i skolen, hvor elever på
kulturskolefag PT udgør ca. 1/6 af det samlede elevtal.
5) Genåbning, status og orientering om Musikskolens forhold ved Mikkel Benn
*Se bilag 1
6) At arbejde med og som støtteforening ved Birgitte Hove
Til drøftelse:
- Hvordan kan støtteforeningerne arbejde bredere sammen, så flere frivillige borgere
støtter og flere får glæde af arbejdet?
Støtteforeningernes arbejde og eventuelle samarbejdsflader blev drøftet. Der var tanker om og
ideer til et bredere samarbejde, især imellem Egedal Band’s Støtteforening og EMUSO’s
Støtteforening. Musikskolens Venner Egedal orienterede bestyrelsen om en ny folder og

ansøgningsark til elever samt om formålet og aktiviteterne i foreningen. Birgitte Hove vil inden
næste møde drøfte opgaver og mulig samtænkning af frivillige aktiviteter med Charlotte
Nykjær. Der arbejdes videre med punktet ved næste bestyrelsesmøde.
7) Erfaringer med fjernundervisning i nedlukningsperioden og fremtidsperspektiver,
orientering ved Mikkel Benn
*Se bilag 1
Til drøftelse:
- Hvad mener bestyrelsen Musikskolen/Egedal Kommune minimum bør opfylde rent teknisk
for, at Musikskolen kan videreformidle undervisning digitalt ved nødundervisning?
Der var ingen yderligere kommentarer til tekniske løsninger end dem, som Musikskolen
allerede havde undersøgt. Bestyrelsen er bekendt med tekniske og pædagogiske udfordringer
ved (LIVE) digital formidling og interaktion i særlige instrumentgrupper og
sammenspilssammenhænge ved videomøder.
- Fjernundervisning som erstatning for fysisk undervisning i en eventuel fremtidig
nedlukningsperiode?
Bestyrelsen kom ikke yderligere ind på emnet.
8) Visioner og ønsker om faciliteter, der kan understøtte kulturelle fællesskaber
bredt i kommunen ved Birgitte Hove og Mikkel Benn
Udsættes til næste møde.
9) Næste møde
- D. 19. november 2020 kl. 17-19.
- D. 25. februar 2021 kl. 17-19.
10) Eventuelt
Mikkel Benn nævnte, at Anders Jacobsen er koblet på et tværkommunalt samarbejde med
Frederikssund Musikskole omkring Big Band og blæsere for at stimulere musikmiljøet og
sammenspilsmuligheder for blæsere i Egedal Musikskole. Bestyrelsen ønskede at supplere
mødeindkaldelser med Outlook mødeinvitationer.

D. 08-09-2020, referent Mikkel Benn
D. 05-10-2020, referat godkendt uden indsigelser

