
Bestyrelsesmøde Albertslund Musikskole 
16. juni 2021, kl. 17.00 – 19.00 – fysisk møde på musikskolen med mulighed for 
opkobling 
Til stede: Paw Østergaard Jensen, Anja Grøndahl, Marlene Schrøder, Unna Scherer, Maria Dimaki, 
Ulrik Skat (referent) 

Dagsorden og referat (i kursiv) 
 

1) Meddelelser ved formanden 
Regner ikke med at vi bliver berørt i budgettet, heller ikke positivt, da vores anlægsplaner 
først kun er relevante i 2024.  
 
Det er uklart hvordan ejerskabet over fængselsgrunden og bygningerne bliver. Er det 
kommunens, Frejas eller Enggaards. Det skal afklares.  
 

2) Ulriks punkt 
a. Status elever 

i. Antal unikke elever pr. 09.12.2020: 362 
ii. Antal unikke elever pr. 24.03.2021: 335 
iii. Antal unikke elever pr. 16.06.2021: 310 (men flere elever på venteliste efter 

vi har annonceret ny sæson) 
Stort fald i elever. Det er bekymrende, og musikskolen tager mange 
synligheds-/rekrutteringsinitiativer for at vende udviklingen.  
Forslag fra bestyrelsen: Elever der laver videoer til børn – TikTok, Youtube. 
 

b. Bigbandet og dets fremtid 
i. Morten sygemeldt i første omgang frem til 28. juni, men har allerede nævnt, 

den fortsætter. 
ii. Nicolai stopper ifm. Mortens slut. 

iii. Ulrik har haft møde med bigbandet og de var overraskende positive ift. at 
forsætte deres musikalske fællesskab på musikskolen. Jeg har spurgt 
underviser og spillende instruktør Fredrik Moth om han har lyst til at lede 
bandet videre. Det vil han – men måske i et nyt format. Det finder han ud af 
sammen med bigbandet.  

c. Aktiviteter 
i. Åbent Hus Video har haft release og er blevet fremvist i folkeskoler og 

annonceret omkring på AULA. Mange gode tilbagemeldinger. Der er sendt 
endnu en reminder til skoler og musiknetværk 

ii. Skolekoncerter med vores nye eventyrtrio  
iii. JazzCamp for Piger – projekt sammen med JazzDanmark 
iv. Deltagelse i kommunens samlede sommerferieaktiviteter 

1. Er vi på flyer 
v. Genforeningskoncert ifm. Kulturuge i uge 37. I bygning M – Gate21 

d. MULE 
i. Etablering af ny satellit på Plejecenter Humlehusene 
ii. 2 nye hold fra Roholmhaven og et fra Storken 

e. Bygninger og flytning 



i. Intern flytning (til gang B- og C) er stadig ikke godkendt. Jeg har i dag sendt 
mail til Frederik Lerche med René (kulturchef) cc. Vi når ikke at flytte på 
denne side af sommer! 

 
3) Opfølgning på besøg i fængslet d. 14. juni 

a. Hvad har vi oplevet 
i. Gode muligheder i bygninger til venstre for hovedindgangen 
ii. Formanden påpeger at musikskolen og bestyrelsen skal være med i 

processen – jf. forløbet med gymnasiet.   
b. Hvad er fokuspunkterne 

i. Placering ift. støj 
ii. Plads – ikke bare lokaler også kvadratmeter. 

iii. Ulrik har indsendt min. lokalebehov til forvaltning.  
c. Høring/kommentarer til Steen inden d. 23. juni. 

i. Bestyrelsen skal ikke melde noget ind på nuværende tidspunkt  
 

4) Administrationens sammensætning 
a. Oplæg til ny organisering – se bilag (vedhæftet sidst i referatet) 

i. Bestyrelsen støtter op og tilslutter sig oplægget til den nye administrative 
sammensætning. Enkelte kommentarer:  

• Titlen (projektleder) stemmer ikke overens med opgaver. Projektleder 
er en uddannelse.  

• Titlen er vigtigt, da det kan tiltrække andre typer kandidater.  

• Ulrik giver titlen en tur på ’værksted’ 

• Bestyrelsen spørger: Er den nye titel et udtryk for at man forsøger at 
spare penge. Ulrik: Nej. Souschef er en anelse altmodisch, det 
forsøger vi at ændre på. 

• Der spørges, hvor stor pædagogisk/faglig indflydelse skal de nye 
personer have. Ulrik: Der er ikke tale om pædagogiske ledere, men 
snarer en go-to-guy/woman, der er med til at mobilisere alle 
ressourcer på henholdvis det rytmiske og klassike felt. Det skal 
præciseres i et stillingsopslag/funktionsbeskrivelse.   

 
5) Økonomi 

a. Status 
i. God økonomi forbrugsprocent på ca. 45%, og det er uden de 2 rater fra 

statstilskuddet. 
ii. Ingen problemer med at holde budgettet selvom der er nedgang i elever. 

 
6) Evt. 

a. Manglende rengøring på toiletter 
b. Onlineundervisning mere i system. Med indtægtsgivende vinkel.  
c. Næste møde tirsdag d. 31. august 2021 


