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Forum: Bestyrelsen Albertslund Musikskole 

Tid: Onsdag d. 09.11.2022, kl. 17.00 - 19.00 

Sted: Musikskolen  

Deltagere: Musikskolens bestyrelse 

Afbud:  Sofie, Susanne, Tina, Stinus 

Referent: Ulrik (i kursiv) 

Dagsorden 
 

1. Orienteringspunkter 

a. Generelt 

i. Termometre er indkøbt. Musikskolen holder de 19 

grader. I undervisningslokalerne er vi godkendte til 

21. Termometre er i rest – ikke ankommet endnu. 

b. Elevstatus 

i. 23. august 2022: 310 

ii. 09. november 2023: 326 

1. Pæn stigning. Skyldes bl.a. et fremstød på 

blæsersiden. Vi har blæserkarrusel på alle 

folkeskoler. Stor succes, der gerne skal 

kaste elever af sig. Blæserkarrusellen er 

indtægtsneutral. 

c. Kommunikation 

i. Jeg håber, I har bemærket vores store 

tilstedeværelse i AP og mere kvalificerede aktivitet 

på Facebook. Vi har stadig en blind vinkel på 

sociale medier generelt. 

ii. Vi arbejder med store synlighedskampagner – fx 

et stort banner på husmuren til julekoncert. Bliver 

fremstillet billigt ved rådhusets trykkeri. Det virker! 

d. Aktiviteter og nye tiltag 

i. Blæserkarrusel en stor succes. På Herstedlund 

dette semester – efter jul HV og efter påske EgL 

ii. Caféklubber 4 gange årligt. Caféklubberne skal 

være en samlende aktivitet for skolens 

undervisere og elever. Ideelt set skal det være et 

klubmiljø, hvor også børn/unge/voksne udefra er 

inviteret. Næste er tirsdag d. 15. november.  
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1. Forslag: Cafeklub skal kombineres med et 

nyhedsbrev til klubben. Inviteres med som 

publikum.  

2. Forslag: Til hele musikskolens 

forældregruppe og politikerforum 

iii. Klaverkoncert d. 22. november på Torvet. 

iv. Saz-koncert mandag d. 28. november. Særlig 

stemning med musik og mad, med den store 

kurdiske gruppe elever. Jeg overvejer at invitere 

kommunaldirektør, Henrik Haarder, i praktik den 

dag. 

v. Julekoncert lørdag d. 10. december i 

MusikTeatret. Formatet ligner lidt sig selv. Vi har 

en afkortet foyerdel samt et større ‘brag’ i salen. 

Det har været vigtigt for mig, at der var åbnet for 

nytænkning ved denne koncert. Derfor har vi også 

fået plads til elektronisk musik, andre orkestre og 

et til dagen sammensat julekor. Det faste 

samarbejde med HØ kirkes-pigekor sat i bero. Vi 

har allieret os med menighedsplejen fra 

Opstandelseskirken; De hjælper i år med salg og 

hygge i foyeren. Vi har også nogle 

fælleselementer med centerforeningen, som 

afholder juletamtam på torvet samme dag. 

vi. MULE rykker ud til Albertshøj Plejecenter. Det vil 

give liv på plejecentrene og børnene får en 

anderledes oplevelse. Der kommer en artikel i AP. 

 

2. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 

a. Foreningen Birkelundgaard vil gerne have mere besøg af 

musikskolen. Der er altid en koncertmulighed her. Ulrik 

undersøger hvordan den aftale kan se ud.  

 

3. Fængsel og flytning 

a. Sidste nyt fra formanden: Der er desværre kommet en 

kæp i hjulet på vores drømme om Fængslet. Det 

undersøges, om musikskolens kan forblive på Sydskolen, 

samtidig med at der etableres en folkeskole igen på 

matriklen. Det betyder sameksistens.  

Denne oplysning skaber en del debat i bestyrelsen. 

Utilfredshed: ’Man’ føler sig nedprioriteret og overset nu 

på 10. år. 

b. Vi skal stå fast på vores dogmeregler. Se indstillingen 

fra forsommeren. 

i. Ulrik fremsender indstilling fra følgegruppen, som 

blev udarbejdet ifm. Fængslet.  
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c. Kan man begynde at kigge efter andre ledige lokaler i 

byen? 

d. Følgegruppen skal følge med i alt! 

e. Sammenligning med Gladsaxe Musikskole og andre 

musikskoler, der deler matrikel med folkeskole.   

 

4. Budget 2023 

a. Budgetkatalog 2023 

i. Musikskolen bliver skåret med kr. 70.000,- i 2023 

stigende til kr. 120.000,- i 2024. 

ii. Bestyrelsens høringssvar er taget til efterretning, 

og vi har fået en friere rammebesparelse, hvor 

noget kan findes på takster.  

iii. Oplæg til takststigning – eftersendes som bilag 

1. Kommentarer fra bestyrelsen: 

Albertslundborgere som ikke spiller solo 

skal betale en højere pris.  

2. En 10 kr. mere på primærvaren, solo 25 

3. Formanden er bekymret for prisstigning på 

overbygningsorkestre! 

iv. Generelt ønsker bestyrelsen en mere 

gennemskuelig takstpolitik. Den er ulogisk og 

bedaget, og de mange undtagelser og mystiske 

prisspring vidner om en anden tid.  

v. Deres bedes til at Ulrik udarbejdet nyt oplæg. 

Sendes på mail.    

    

5. Økonomi 

a. Status 2022 – regnskab eftersendes som bilag 

i. Forklaringer på bl.a. ASO 

ii. Ingen kommentarer fra bestyrelsen. Det ser godt 

ud.  

b. Nådigt sluppet i processen. Det er skolens medarbejdere 

også klar over.  

c. Formanden efterlyser flere konkrete tiltag som lykkes og 

giver nye elever.  

d. Børnekoncert til flere årgange? 

e. Billetindtægter på flere arrangementer 

f. Ulrik orienterer: Vi kommer til at regulere på timer vs. 

elevtal. For længe har vi dækket de manglende 

takstindtægter med driftsmidler fx fra vakant 

souschefstilling. Det bliver ikke kæmpe nedvarslinger og 

ingen fyringer. Men det skal til. Ulrik har bestyrelsens 

opbakning.  
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6. Evt.  

a. Mere historisk oplysning i musikskolens eksterne 

kampagner. Musikskolens rolle, tiltag.  

 

 

Der er forplejning til mødet. Mandag d. 7. november 


