Albertslund Musikskole
Bestyrelsesmøde
Møde torsdag d. 14. november 2019, kl. 17.00 – 19.00, på musikskolen
Afbud fra: Mie Christensen, Gunnar Svendsen, Morten Bjørn, Anne Binderup, Stinus Pade
Referent: Ulrik Skat

Dagsorden
1. Velkomst
Første med Kenni Flink fra Alternativet. Præsentation bordet rundt.
2. Godkendelse af referat af møde 4. september 2019
Referat godkendt. Referater fra bestyrelsesmøder ligger offentligt tilgængeligt via musikskolens
hjemmeside.
3. Meddelelser fra formanden
Formanden fortæller om budgetvedtagelsen, og at bestyrelsens høringssvar har været
udslagsgivende for overbygningsorkestrenes ’fredning’
4. Orienteringspunkter fra bestyrelsens medlemmer
-

Morten Praëm har haft en blodprop i hjertet. Han har det efter omstændighederne godt, men er
chokket. Har er pt. delvist sygemeldt, og der er dialog om, i hvilket omfang han varetager
opgaver.

-

Kort status på musikskolen: Pt. flere unikke elever denne sæson end forrige. Den store
holdindsats har øget elevtallet, selvom der stadig er færre individuelle elever end sidste sæson.
De færre individuelle elever skyldes udover generelt frafald, flere elever på orlov og manglende
registreringer. Vi har ’spøgelseselever’ – altså elever der faktisk modtager undervisning, men
som ikke figurerer i systemet. Vi rydder op i det!

-

(Stadig) Stort fokus på rekruttering: Strygerskolen har lanceret et stort projekt under navnet
SMILLL – Leg, Læring og Livet. Børn, der var tilstede ved Børnekoncerten, inviteres til et
opfølgende forløb, hvor de bliver præsenteret for strygerfamiliens instrumenter. Både ved selv
at prøve instrumenterne og ved en koncert lørdag d. 23. november.

-

Sangafdelingen har sammen med Kristen Schneider iværksat rekruttering, der dels henvender
sig til nye unge elever, men også skolelærere og pædagoger, der ønsker bedre kontrol over
stemmen.

-

Det planlagte introhold, Musikeksperimentarium, på HL og HØ er sat i bero. Det har vist sig
vanskeligt at få tiltrukket eleverne på trods af et ellers fint samarbejde med skolerne. Vi giver
ikke op!- men udsætter indsatsen til næste sæson.
Bestyrelsen foreslår, at der i stedet for et Musikeksperimentarium oprettes kor på skolerne.
Eksperimentarium med mange instrumenter, kan lyde for avanceret og måske afskrække
nogen. Forslaget er taget til efterretning.

5. Hvordan rammer budget 2020 Musikskolen – ind under punkt 6
Musikskolens overbygningsorkestre består, og der er friere rammer til at udvikle nye holdformater. I
alt skal musikskolen i 2020 spare kr. 290.000,-. Heraf må de kr. 200.000 findes på takster. Resten på
andre områder.
6. Taktregulering jf. budget 2020
a. Se bilagsmateriale – vigtige pointer:
o

Hvor er loftet ift. hvor meget Albertsundere kan bærer af udgifter? Vi er en af landets
billigste musikskoler. Det er vi stolte af, og den position skal vi så vidt mulig prøve at
bevare. Fremsendte takstoplæg lægger også op til det.

o

Der forslås ikke søskenderabat på barn nr. 2. Priserne vil skulle hæves det tilsvarende
mere. Men med det risikere vi at udelukke mindre ressourcestærke familier. Til gengæld
drøftes muligheden for Søskenderabat på barn nr. 3

o

Bestyrelsen anbefaler fripladsordning (fx 3 pladser årligt) – enten via puljen Albertslund
Deltager – eller ved at musikskolen allokerer penge i eget budget til ordningen.

o

Det er et politisk ønske at udenbysborgere bærer den største del af besparelsen. Der er
en betænkelighed i bestyrelsen ved at lade udenbysborgere betale mere for at deltage i
overbygningsorkestrene. Orkestrene skal helst være en homogen gruppe uden et A og B
hold. Prisdifferentieringen mellem indenbys-udenbys er medvirkende til dette. Det
anbefales at prisen for overbygningsorkestre er den samme for begge kategorier, men
at man så i stedet finder merindtægten på den individuelle undervisning for udenbys.

o

Der er opbakning til, at elever der ikke modtager individuel undervisning (indenbys og
udenbys) betaler mere for at være i overbygningsorkestrene.

o

Bestyrelsen giver ledelsen mandat til at arbejde videre på oplægget og finde de evt.
manglende midler på udenbyselever.

7. Merindtægtsskabende aktiviteter og strategi
a. Se bilag
-

Øget holdundervisning

-

Udbud af efteruddannelseskurser til skolens institutioner

-

Sundhedsfremmende musikaktiviteter

-

Musikforløb til special- og handicapområdet

-

Mere konsekvent afregning når musikskolens ydelser bruges inden- og udenfor kommunen.

-

Musikpakker til erhvervsområdet – fx morgensang, personalekor, teambuilding med musik og
sang.

8. Evt.

