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M
usikskolen Forum: Musikskolens Bestyrelse 

Tid: 26. januar 2022, kl. 17.00 – 19.00 
Sted: Musikskolen + Teams 

Deltagere: Paw Østergaard Jensen, Morten Bjørn, Tina Graugaard, Sofie Dich 
Herman, Stinus Pade, Anja Grøndahl, Susanne Olschansky, Maria 
Dimaki, Sara Fiil, Ulrik Skat 

Afbud: Shannon Hawes, Sara Fill, Marlene Schrøder, Gunnar Svendsen  
Referent: Ulrik Skat  

Dagsorden 

1) Meddelelser fra formanden 
Intet at berette 

 
2) Præsentation Bordet rundt 

Tina Graugaard fra Det Konservative Folkeparti er indtrådt i 
bestyrelsen. Tina har længe haft et godt øje til musikskolen, så da 
pladsen blev ledig, var hun hurtig til at slå til. Tina bor tæt på 
musikskolen og har ofte glæder af tonerne, der strømmer ud fra 
bygningen. Nu glæder hun sig at komme om bag kulissen og blive en 
del af det organisatoriske og strategiske.  

 
 

3) Status på musikskolen 
Elev tallet er pt. stabiliseret på 315 unikke elever. Tallet var det samme 
15. okt. 21, 16. dec. 21 og 26. jan. 22. Vi har svært ved at gennemføre 
vores rekrutteringsprojekter pga. corona-situationen. Musikskolen er 
hele tiden opmærksom på, om rekruttering kan gøres anderledes.  
 
Vores gode bud på en souschef sprang desværre fra kort før jul. 
Vedkommende fik tilbudt en stilling, der rent geografisk, var mere 
tillokkende. Vi har valgt at genopslå stillingen. Profilen er blevet tilrettet 
en anelse. Der er ikke længere tale om en klassisk koordinator, og vi 
lægger mere vægt på kommunikationsdelen og folkeskolerelationerne.  
Ansøgningsfrist d. 30. januar – samtaler d. 11. februar – start d. 1. april. 
 
Kommende aktiviteter. Fra tirsdag d. 1. februar bortfalder alle 
restriktioner på musikskoleområdet – det kan sætte gang i hjulene: 
- Kommunen promoverer ny cykelstrategi samt den danske Tour de 

France-rute onsdag d. 23. marts. Morten Praëm har skrevet en 
cykelsang til kommunen. Musikskolen er ikke officielle afsendere på 
sangen, men akkompagnerer og hjælper med at sprede det gode 
budskab. Skoleelever fra hele byen synger med på dagen.  

- Der er cafékoncert for alle skolens elever tirsdag d. 29. marts. 
- D. 19. april fortæller René Meyrowitsch om sin nye film Befriet fra 

Hitlers Helvede, på Birkelundgård. Violinelev Johannes Lehmann 
Andersson spiller det smukke tema fra Schindlers List som 
afslutning på seancen.   

 
4) Musikskolen i Fængslet 
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M
usikskolen Der er nedsat en arbejdsgruppe på musikskolen, som skal kvalificere 

de forskellige rumprogrammer og skitser. Arbejdsgruppen var på besøg 
i fængslet d.19. januar og blev sammen med en arkitekt klogere på 
bygningerne og mulighederne. 
Arbejdsgruppen har haft særligt fokus på følgende: 
- Relation mellem lokaler – kan der laves fornuftig afdelingsdannelse 

i bygningerne. 
- Funktionalitet i de forskellige lokaler – fx er dimensioneringerne ok.  
- Lydforhold 
- Adgange og transport 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at musikskolen med de forhold, der 
pt er på bordet, godt kan passe ind i Vridsløse.  
Det er en spænende bygning. Vi skal i nogen grad tilpasse vores 
koncepter til bygningerne, men til gengæld er der meget at vinde. 
Med den nuværende skitse får musikskolen ca. 1200 m2. 

 
Bestyrelsen er glade for præsentationen, men gentager også deres 
bekymring om pladsen og forholdende. Formanden påpeger at 
musikskolen med 1150 m2 vil blive mindre end nogensinde – hvordan 
passer det sammen med en gevaldig befolkningstilvækst de næste 10 
år? 
 
Formanden mener det er på tide, at bestyrelsen inddrages i de konkrete 
beslutninger. Historik og tidligere problemstillinger skal tages med ind i 
planerne. Se bilag: Mail til borgmester, kommunaldirektør samt 
kulturchef pr. 27. januar 2022.  
 

5) Finn Åberg Legat 
Familien Åberg står med en kontaktbeløb ca. kr. 25.000,-. Pengene er 
indsamlet ifm. tidligere borgmester og bestyrelsesformand, Finn Åberg, 
bisættelse. Pengene er til musikskolen, med det krav at de skal komme 
børn og unge på musikskolen til gavn. 
 
Ulrik og Synne Åberg har været i dialog om muligheden for at oprette et 
legat, som kan uddeles til elever og værdigt trængende på 
musikskolen. Ulrik har talt med kommunens jura, og det er forholdsvist 
kompliceret at oprette et legat, når det er penge, der indirekte skal 
komme en kommunal institution til gavn. Ideen om et legat er sat i bero, 
og nu undersøges muligheden for at skænke en gave eller dække 
deltageromkostninger ifm. musikaktiviteter. (uden om musikskolens 
økonomi) 
 
Anja Grøndahl og Sofie Herman fra bestyrelsen samt en gruppe 
forældre fra musikskolen, har beredvilligt meldt sig til legatgruppen. I 
tilfælde af det oprettes. 
 

6) Økonomi 
Årets regnskab er afsluttet. Musikskolen kommer ud af 2021 med et 
mindreforbrug på kr. 120.000, svarende til forbrugsprocent på 98%. Se 
vedlagte bilag. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
1) PSP-element ’Personale’ går over med 53% eller kr. 40.000,-. Det 
skydes et forudbetalt depositum til pædagogiske dage med overnatning 
i 2022 (turen går til Refugium Smidstrup) samt flere økonomiske 
ressourcer prioriteret til efteruddannelse og støtte til udvikling af 
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M
usikskolen undervisningsmaterialer. Alle er beløb, som kan justeres alt efter 

budget og øvrige forhold på musikskolen.  
2) PSP-element ’Bigband’ går over med 25% eller kr. 8.500,-. Det 
skyldes afskedskoncert- og indspilning ifm. Morten og Nicolais farvel til 
musikskolen. Bigband-elementet nedlægges dette budgetår og 
omposteres til lønbudgettet og personale-elementet.  
3) Vi har færre indtægter på elevsiden ’Salg af undervisning’. Det 
skyldes det lave elevtal jf. dagsordenens pkt. 3. Underskuddet dækkes 
lige nu af midler fra driften. Det er vores ambition at elevpladserne 
bliver fyldt, så regnskabet igen balancerer. 
4) Vi har brugt væsentligt mindre på PSP-Koncert. Det skyldes 
aflysninger af bl.a. Børnekoncert, Børnefestuge. Alt sammen pga. 
Covid. 
5) I årets afslutning er der brugt midler til lønforbedringer og 
engangsvederlag til stærke arbejdsindsatser.  
 

7) Præsentation af logo 
Grafiker, Mette Secher, præsenterer musikskolens nye logo og fortæller 
om tankerne bag. Hun har benyttet en elegant musikalsk streg samt 
elementer, der taler ind i den mere urbane identitet i byen. Logoet 
spiller godt sammen med kommunens øvrige grafiske udtryk. Se bilag.  
 
Bestyrelsen godkendte logoet med klapsalver. Nu skal det ud og leve. 
 
Tina Graugaard foreslår en stor logolaunch med elever, musik og 
pinger.  
 

8) Evt. 
Corona er her endnu. Selvom restriktionerne formelt set ophæves d. 1. 
februar, er folkeskolerne stadig under pres. Det skal vi huske på. 
 
Musikskolens kommunikation fylder en del under dette punkt. Der er et 
ønske om, at musikskolen bliver mere tydelig og sætter ind nu. Ikke 
nødvendigvis vente på en ny souschef.  
Bestyrelsen vil gerne bruges, og der er et forslag om at lade skolens 
elever udfolde sig på deres SoMe platforme i musikskolens tjeneste.  
Den nye souschef bliver en samlende figur for skolens kommunikation. 
Det er vigtigt at den linje/strategi, der følges, er forankret hos en person 
i musikskolen.   
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