Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musik- og Kulturskole,
torsdag d. 14-10-21 kl. 17:00 - 18:30 i lokale M1.14, Egedal Rådhus
Til stede: Betina Hilligsøe (byrådet), Jens Skov (byrådet), Jon Brohauge
(forældrerepræsentant), Charlotte Nykjær (observatør fra EMUSO), Mikkel
Benn (leder og sekretær for bestyrelsen).
Afbud: Birgitte Hove (formand), Martin Berg (suppl./forældrerepræsentant),
Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant), Jakob Reich
(lærerrepræsentant/FU), Malene Randrup (elevrepræsentant), Mads Simon
Vitrup Rasmussen (forældrerepræsentant), Jeanne Hartvig (noter), John
Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal)
1) Valg af ordstyrer og referent
Mikkel Benn var ordstyrer, Jon Brohauge tog noter, Mikkel Benn skrev referat.
2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, da
der var under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til stede ved
mødet.
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) Ungeinvolveringsstrategi – hvorfor? Ved Mikkel Benn
Beslutning: Bestyrelsen havde ikke beslutningskompetence jvf pkt 2.
Bestyrelsen havde dog nogle anbefalinger:
Efter Mikkel Benns oplæg, blev det drøftet, om det var for sent at sætte ind
med en ungeinvolveringsstrategi for elever i 13-14 års alderen. De
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer anbefalede en aktiv indsats med
involvering af både børn (under 15 år) og unge (over 15 år) eventuelt i to
spor.
Bestyrelsen anbefalede ligeledes, at EMK tegnede en eventuel kommende
strategi på baggrund af en undersøgelse af de unges egne interesser i
involvering, ungedrevne projekter og lignende.

5) Input til den kommende bestyrelse
Hvad består arbejdet ifølge nuværende medlemmer i?
- at være sparringspartner til EMK ledelsen.
- at være bindeled mellem EMK og andre grupper - herunder politiske udvalg.
Hvad vil den siddende bestyrelse anbefale en kommende bestyrelse at arbejde
videre for eller med?
- at styrke og udbrede kommunikationen om EMK’s gøremål yderligere.
- fysiske arrangementer og events.
- arbejde for en forlængelse af partnerskabsaftalen mellem EMK og
Distriktskole Ølstykke.
Det blev foreslået, at vedtægterne blev justeret, således at det bl.a. blev
præciseret hvilke relevante udvalg byrådspolitikerne i EMK’s bestyrelse kom fra
f.eks. Kultur- og Erhvervsudvalget og Skoleudvalget. Om vedtægtsændringer
fra vedtægterne:

§ 11. VEDTÆGTEN 1. Musikskolens vedtægter fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af Kultur – og
Erhvervsudvalget. 2. Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering, jfr.
bekendtgørelse om musikskoler, § 3.3 3. Musikskolens vedtægter kan ændres, når 2/3 af de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer på 2 af hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor.
Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

6) Valg til bestyrelse, bilag* vedtægter
Hvordan vælger vi – kan man stille op og stemme via Zoom?
Der afholdes et fysisk møde med mulighed for at deltage over Zoom – kun
deltagelse via Zoom ved specifik tilmelding hertil.
Hvis der bliver behov for afstemning eller kampvalg, vil selve valghandlingen
blive udført med mulighed for anonymitet fra vælgerne. Selve valget faciliteres
af Musik- og Kulturskolelederen, da denne er upartisk og ikke formelt set er
medlem af bestyrelsen.
Hvornår vælger vi?
Valget gennemføres søndag d. 05/12 kl. ca. 17:00-17:30 i Egedal Rådhus i
umiddelbar forlængelse af Julekoncerten. Der indkaldes til valget senest 14
dage før (d. 21-11-21) via mail til alle nuværende forældre, til skoleledelserne
i folkeskolen samt annonce i lokalavisen og på digitale platforme.
7) Ønske fra elev fra anden kommune, bilag ** retningslinjer
Retningslinjer besluttet på bestyrelsesmøde d. 10-10-2019:

Bestyrelsen havde forinden mødet fået tilsendt en anonymiseret klage fra en
forælder, der var utilfreds med afslag på en nytilmelding til
instrumentalundervisning, som administrationen havde givet afslag på med
begrundelse i de retningslinjer, bestyrelsen tidligere havde udarbejdet herom.
Der var tale om en ny (kommende) elev uden bopæl i Egedal Kommune, men
med skolegang i en folkeskole i Egedal. Den pågældende lærer, som den
kommende elev ønskede, havde på daværende tidspunkt og fortsat ikke plads.
Beslutning:
Efter drøftelse af sagen, anbefalede de tilstedeværende medlemmer af

bestyrelsen, at retningslinjerne blev justeret således at: Man kan som ikke
bosiddende elev i Egedal Kommune søge om optagelse i EMK på lige fod med
andre elever, der bor i kommunen, hvis man går på en skole i Egedal
Kommune. Dog fortsat med en forhøjet egenbetaling på 33,3%, da man i dette
tilfælde ikke får tilskud fra Egedal Kommune på lærerlønning.
Bestyrelsen anbefalede ligeledes, at formanden forfatter et svar til den
pågældende elev og forældre, hvor beslutningen om, at eleven ikke kan
optages i indeværende sæson ikke er mulig, da der for nuværende er
venteliste hos den ønskede instrumentallærer, og da de nuværende
retningslinjer ikke tillader det.
Eleven opfordres samtidig til at søge igen med optagelse til næste sæson, da
vedtægterne formentlig til den tid vil være justerede med ovenstående
ændringsforslag.
8) Nyt fra FU ved Jakob Reich
Mikkel Benn orienterede efter aftale på vegne af Jakob Reich:
- Kulturelle arrangementer klumper sammen, nu hvor alt er åbnet igen
- Mange relationer til elever er blevet holdt OK ved lige under Corona. Der er
et arbejde i at gendanne relationerne til kollegiale samarbejdspartnere, særligt
i folkeskoleteams
- Planlægger fremtidige faglige koordineringsmøder i lærergruppen
- Forberedende arbejde ifbm. projektuge i uge 6 2022 er påbegyndt
9) Status og orientering om Musik- og Kulturskolens forhold ved
Mikkel Benn
Ombygning og renovering af Stenløse Kulturhus
• EMK forventer at blive i Kulturhuset under ombygningen
• Indretning og flytten rundt mellem lokalerne i perioden nov21-juni22
• Musiklokaler forventes færdigbyggede senest 1. juli 2022 – er endnu ikke
bekræftet
Filmskole
• Første hold er startet i sæson 21-22
• Fortsat filmprojektsamarbejde med Ung Egedal og folkeskolerne med ni
deltagende 8. klasser
Folkeskolesamarbejde
• Profilklasse i 0. klasse på Ganløse Skole ophørt pr. 01-08-21 og er
konverteret til scenekunstprojekt i mellemtrinnet
• OrkesterMester er på samme deltagerniveau igen som sidste år
• Samarbejde om musical på Balsmoseskolen 2022
• Venskabsorkester med CPH Phil – 3 gratis koncerter for hele familien –
besøg i undervisningen – deltagelse i Musikkens Dag
• Korprojekt (1 dag) på Lærkeskolen og Balsmoseskolen

•
•

Besøg af Jiggs Whigham
Kontraktfornyelse af partnerskabsaftaler inden 01-08-2022

Elevtal
 Sæson 21/22:
Fra 448 til 498 til 544 cpr-elever siden sæsonstart
OrkesterMester fra 11 til 44 elever siden sæsonstart
Ca. 600 elever i folkeskolesamarbejde
Ny opgørelse til Danmarks Statistik
• Normal cpr-båret registrering på betalingselever
• Folkeskole og Dagtilbud (ikke cpr-båret)
• Korte projekter (ikke cpr-båret)
• Arrangementer (ikke cpr-båret)
Aktiviteter fra oktober til december 2021
Oktober 2021
Audition teaterkoncert 2022
Torsdag d. 07/10/21 Jiggs Whigham på besøg hos OrkesterMester på Søhøjskolen
kl. 13.15-14.45
Torsdag d. 07/10/21 Jiggs Whigham-koncert i STK kl. 17-18.
Fredag d. 08/10/21
Generalprøve Børnemusical, Veksø Kro kl. 15:00 – 17:30
Lørdag d. 09/10/21
Forestillinger Børnemusical, Veksø Kro kl. 13:00 og kl. 16:00
Søndag d. 10/10/21
Forestilling Børnemusical, Veksø Kro kl. 13:00
Mandag d. 11/10/21
Forestilling Børnemusical, Veksø Kro kl. 09 + 11 (for elever fra
Veksø)
Torsdag d. 14/10/21 Første spadestik på Søhøjskolen kl. 09:45-11:00. Koncert kl.
10.35-10.45
Uge 42, 2021
Musikstarter (Ung Egedal), Stenløse Kulturhus –
Bandstarter/Grib Engagementet
Torsdag d. 28/10/21 Første Spadestik Stenløse Kulturhus
Lørdag d. 30/10/21
Børnekulturdag – kulturspirerne - i Smørum Kulturhus
Tirsdag d. 02/11/21
Musikklub, STK Lille Sal kl 18.00-20.00
Uge 44
Spil Dansk
Torsdag d. 04/11/21 Spildansk: Klassisk koncert i Ølstykke Bibliotek, kælderen kl.
18:15
Mandag d. 08/11/21
Korprojekt, Lærkeskolen kl. 08:30-11:30
Mandag d. 29/11/21
Korprojekt, Balsmoseskolen kl. 08:30-11:30
Søndag d. 05/12/21
Julekoncert, Egedal Rådhus kl. 15:00-16:30

Afstands- og arealkrav ophævet
EMK følger sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse:
 Bliv vaccineret
 Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 Hold afstand
 Luft ud og skab gennemtræk
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit



Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Egedal Musik- og Kulturskole ønsker at fortsætte den gode rutine om:
 At eleven fortsat i videst mulig udstrækning medbringer eget instrument,
kabler, trommestikker, plekter, mikrofon m.v.
 At læreren og eleven benytter to forskellige instrumenter
 At alle holder sig løbende orienteret om sundhedsstyrelsens generelle
anbefalinger og råd
10) Næste møde
Torsdag d. 02-12-21 kl. 16:30-18:30 i lokale M 1.15, Egedal Rådhus.
11) Eventuelt
- intet at bemærke

Referat af Mikkel Benn d. 21-10-2021
Godkendt d. 05-11-2021.

