Albertslund Musikskole
Bestyrelsesmøde
Møde onsdag d. 4. september 2019, kl. 17.00 – 19.00, på musikskolen
Tilstede: Ulrik, Paw, Morten, Shannon, Maria, Sofie, Gunnar, Anja, Anne, Stinus
1. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendte, men de ligger ikke på hjemmesiden. Ulrik vil tjekke op på det
2. Meddelelse fra formanden
a. Budget (bliver taget op som selvstændig punkt)
b. Vedtægterne kommer på kulturudvalgsmødet i september og til
kommunalbestyrelsen i oktober. Formentlig bliver de godkendt, men eftersom ASO
er på og ASO er også en del af sparekataloget, kunne det blive forsinket
3. Andre orienteringspunkter
a. Ulrik:
i. Det nye sæson er godt i gang
ii. Sparekataloget er kommet og musikskolen er på
iii. Der er færre aktive elever her efter sommerferien (45 færre). Nogle er
stoppet fordi de skal på efterskole og 2 er stoppet pga takststigning. Der er
ellers nogle der har fejltilmeldt sig eller ikke har gentilmeldt sig selvom de
fortsætter, så Ulrik er ikke nervøs. Der er en generel nedgang i antallet af
elever på musikskoler i Denmark og der skal arbejdes på rekruttering og på
at tilbyde andre fag til folk på ventelisten
iv. En række nye tiltag er startet
1. Lungekor: der er 23 tilmeldte, starter 27/9 og er udgiftsneutral for
musikskolen
2. Nye hold på Albertslund Lilleskole, bl.a. ukulele hold, der er 23 nye
elever
3. Nye hold i folkeskolen (Herstedøster og Herstedlund skoler):
musikeksperimentarium efter skoletid
4. Samarbejde med Opstandelseskirken: Babysalmegangshold
5. Samarbejde med dagsinstitutioner: der skulle have været 3 nye hold
fra Roholmshaven, men der har ikke været plads på lærernes
skema, men interessen er der og vi prøver at finde ud af det senere
v. Vigtige datoer:
1. Veterandag d. 5/9/2019: Et hold strygere stiller op til koncert
2. Magnus og Josefine Franyo spiller med Ensemble Storstrøm i
Opstandelseskirken d. 19/9/2019 kl. 19
3. Vestegnens kulturuge er i næste uge og vi deltager med fællessang
mandag d. 9/9

4. Albertslund Festival, hvor både Big band deltager og fællessang d.
15/9
5. Sang i centret for folkeskoleelever
vi. Økonomi:
1. Forbrugsprocent ligger på 65% (måske lidt lavt). Vi har holdt lidt
med f.eks. indkøb af instrumenter. Det bemærkes at generelt kan
man ikke overføre poster fra det ene år til det andet, medmindre
man kan dokumentere hvorfor man ikke har fået det brugt.
Driftsudgifter kan ikke overføres
2. Der er ansættelsesstop i kommunen og musikskolen mangler p.t. en
bratschlærer og en cellolærer. Der er nævnt konkrete faggrupper
men man kan søge dispensation. P.t. er der vikar til
bratschundervisningen og individuel celloundervisning kører som
normalt, men det bliver et problem om et par måneder
b. Morten (bemærkning til økonomi): Man skal prøve at lægge et retvisende budget, så
det ikke kan bruges som argument til besparelser.
4. Diskussion omkring budgetkatalog og høringssvar fra bestyrelsen
Kommuneforhandlingerne er ikke afsluttet, derfor kender vi ikke økonomien for kommunen
endnu. Albertslund kommune er lidt mere følsom over for eksterne midler (37%). Der
forventes svar fra i næste uge. Vedtagelse af budgettet er d. 5. november.
Kataloget kommer fra forvaltningen og er ikke politisk vedtaget
For musikskolen er der tre forslag
a. Nedlægning af overbygningsorkestre: Det vil give en besparelse på DKK 274000
b. Øget holdundervisning: Indtægt på DKK 50000
c. Takststigning: der snakkes om ca. 10% der vil give en indtægt på DKK 100000
Musikskolen har allerede fra i år implementeret holdundervisningen og har allerede sparet
det beløb der står på kataloget ved at bruge lærernes ubrugte timer på hold. Der er ikke tale
om erstatning af den individuelle undervisning. Lærerne påpeger at holdundervisningstilbud
skal planlægges ordentligt så det giver mening.
Nedlægning af overbygningsorkestre rammer både ASO, Big band og Bakkens horn. Dog er
det ikke klart om det beløb der kan spares tager hensyn til tabte indtægter fra en lukning.
Endvidere indeholder det beløb der nævnes også lærernes løn, så der er mange
konsekvenser af en evt lukning der ikke nævnes i kataloget. Alle tre orkestre er vigtige for
både elever og kommunen. Der er nok ikke flertal i kommunalbestyrelsen for at nedlægge
ASO, men alligevel skal vi beskrive konsekvenserne af en evt. lukning i høringssvaret.
Ligeledes er Big Band og Bakkens Horn den del af musikskolen der kommer mest ud til
borgerne og det skal også gøres klar.
Vedr. takststigningerne anderkender bestyrelsen at det er p.t. ret billigt at gå på
musikskolen, selv i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Dog vil det ikke være

klogt at indføre en større stigning fra det ene år til det andet, da dette sandsynligvis vil føre
til tab af elever. Man kunne evt. indføre den stigning over et X antal år og løbende
monitorere effekten i elevtallet. Man kunne også overveje takststining på bestemte
grupper, f.eks. ASO spillere fra Albertslund som ikke modtager individuel undervisning.
Der påpeges at placeringen af musikskolen er også medvirkende til at musikskolen mister
elever.
I et evt høringssvar skal det gøres klart at musikskolen gerne vil bidrage med kreative
løsninger på kataloget, dog skal disse løsninger findes på musikskolen. Der kunne peges på
et beløb som musikskolen skal spare og så kan musikskolen selv finde en løsning. Taksterne
skal dog vedtages politisk. Vi skal argumentere godt for vores forslag og konsekvenserne af
besparelserne.
Beslutning: Sofie skriver et forslag til et høringssvar som bliver sendt ud til bestyrelsen.
Tidsfristen er d. 20. september. Alle kan skrive høringssvar og der kan også komme
støttebreve fra eksterne som kan vedhæftes i bestyrelsens høringssvar.

