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Forum: Bestyrelsen Albertslund Musikskole 

Tid: Torsdag d. 31.03.2022, kl. 17.00 - 19.00 

Sted: Musikskolen  

Deltagere:  Musikskolens bestyrelse 

Afbud:  

Referent: Ulrik Skat  

Dagsorden 
 

1. Orienteringspunkter 

a. Elev status 

Pr. 26. januar: 315 

Pr. 31. marts: 324 

Stadig en opadgående trend, og vi har bl.a. på 

klaverventelisten en rigtig fin tilvækst med mere end 10 

elever siden nytår. De sættes i gang netop nu, så tallet 

ventes at vokse yderligere. 

  

Der rekrutteres på livet løs. Underviserne tager både på 

egen hånd og i grupper ud på skolerne og klubber. Maria 

har fået 2 nye tværfløjtelelever på den konto, og Jørgen 

skal på 3 besøg på HV med sin akkordeon i april/maj. 

  

D 3. maj starter vi et 6 ugers rekrutteringsforløb med bas 

og saxofon på Egeskoven.  

b. Aktiviteter 

Vores nye cafékoncertkoncept er en succes. Der var 

koncert i tirsdags. Det er for alle musikskolens elever på 

tværs af instrumenter og genre.  

I tirsdags var der 45 publikummer. Hver koncert slutter 

med en fælles jamseance, hvor også forældrene er med. 

Bestyrelsen spørger om konceptet kan flyttes ud i byen, 

som event. Det kan man. Men det er også vigtigt, at få 

eleverne ned på musikskolen.  

 

Den nye cykelsang blev lanceret d. 23. marts ved fint 

arrangement ved COOP. Musikskolen stod for al 

underholdning og havde iført sig gule cykeltrøjer med 

logo til dagen. Vi var som den eneste vestegnskommune 

fremhævet i Lorry med fine skud af musikskolens indslag.  
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ASO var i Aarhus ifm. Orkesterfestivalen 19.-20. marts. Vi 

har netop prioriteret denne weekend for både lærere og 

elever, fordi der har været et stort behov og ønske om en 

samlende orkestertur. Det har været vigtigt for skolen. 

Og byen var flot repræsenteret med orkestret. Der er en 

artikel i AP i dag. 

 

I april har vi huskoncert for strygerne, og så har Rene 

Meyrovitsch spurgt om vi har en elev, der kan spille 

temaet fra Schindlers list til et af hans foredrag på 

Birkelundgård om Holocaust. Vigtig opgave, vi også 

støtter.  

Udover det byder fremtiden på: 

• Grøn Dag, 7. maj 

• Musikskoledage i Tivoli, 7.-8. maj 

• Badesøens Åbning. 21. maj 

• Erhvervcenterets Nytårskur, 24. maj 

Travlt men sjovt forår! :-)  

c. Ny sæson 

Vi laver igen i år omvendt tilmelding. Det fungerer fint, og 

der er fortsat styr på juraen. Vi genbruger teksterne fra 

tidligere år ifm. udmelding/tilmelding 

Meget mere rekruttering og synlighed. Vi genopliver den 

gode gamle brochure som kan deles ud og placeres 

strategisk. Vi indrykker en annonce i AP, så til sammen 

med de mange skolebesøg er vi trygge ved elevtal 

gentilmeldinger.  

d. Særlige fokuspunkter 

Synlighed. Vi får trygt en masse merchandise: 

Hættetrøjer, armbånd, beachflad, roll-ups, MULE poser, 

m.m. Det er med til at styrke brandet. 

 

Bestyrelsen får også trøje med logo. Marie Louise sender 

mail med trøjestørrelser.  

 

Vi er i gang med en lang med vigtig proces, med at gøre 

Sydskolen til vores. Nyt logo, stort skilt foran. Hyggeligere 

lærerværelse og elevrum. Kunst.  

Det er både for undervisernes trivsel, men bestemt også 

for eleverne. Det skal være fedt og cool at gå på 

musikskole.  

 

2. Nedsættelse af arbejdsgruppe for ny placering i Vridsløse 
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a. Paws mail til borgmesteren har foranlediget, at der 

nedsættes en arbejdsgruppe fra bestyrelsen, som overser 

processen. Hediye fra KFU er også med. 

Paw og Anja vælges til styregruppen. Det er vedtaget.  

b. Hvordan skal arbejdsgruppen inddrages/informeres.  

• Løbende i takt med den lokale arbejdsgruppe gør 

deres arbejde.  

• Fast punkt på dagsordenen til b-møder. 

• Bestyrelsen vedtager at der afholdes et 

styregruppemøde inden sommer 2022. 

 

3. Krigen i Ukraine (se bilag – mail fra Henrik Harder)  

a. Hvilke tiltag kan musikskolen gøre for at komme 

ukrainske flygtninge i møde – fx ledige tider tilbydes eller 

hold oprettes 

Der kan tilbydes gratis tider til elever  

Særlige lukke rytmik/musikhold 

 

b. Drøftelse af de principielle forhold 

Husk tolkemulighed.  

Det kan også være som en slags frivilligt arbejde. 

Bestyrelsen har ja-hatten på 

Hvis der kommer mange, må vi se på midler.  

 

Det drøftes om det findes et screeningsværktøj, så man 

faktisk kender flygtningenes baggrund. Det kigger Tina G 

på via Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.  

 

4. Økonomi 

a. Opfølgning på regnskab 2021 – kommentarer fra 

bestyrelsen (regnskab udsendt med referat fra sidste 

møde) 

Overførselsag er netop administrativt godkendt. Nu skal 

den vedtages i KB. Det drejer sig om kr. 90.000,-. Jeg har 

anmodet at få dem overført netop til optimering af brand 

og synlighed. 

  

b. Status 2022 

Budgettet ligger ganske udmærket med en 

forbrugsprocent på 33% 

Vi kommer formentlig ud med et mindreforbrug grundet 

den væsentlige besparelse den manglende souschef 

skaber. Men da vi stadig er lidt i underskud på taksterne, 

kommer de to tal til at udligne hinanden. Men det er også 

en påmindelse om at vi skal have mere indtægt.  
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c. Budget 2023 – der skal allerede dannes en 

høringsgruppe. 

Formanden: Vi skal skrive et skarpt høringssvar. Hvorfor 

skal musikskolen overleve.  

Vær meget konkrete. Hvad må udgå af arrangementer.  

Hvilke børn svigter vi, hvis pengene forsvinder.  

Vi kan ikke løfte det sociale ansvar.  

 

Vi opstarter mailtråd i med høringsgruppe: Maria D og 

Sofie.  

 

Shannon og Bentes onlineundervisning skal med i 

høringssvar!  

 

MED diskuterer også emnet. Susanne O inviteres med til 

næste MED møde.  

5. Ny souschef 

a. Tanja Rosenberg, pr. 1. august 2022. 

Tanja er en helt fantastisk koordinator, mellemleder og et 

musisk menneske. Hun kommer fra Horsens, hvor hun 

også hele barndommen har været en del af musikskolen. 

Hun er fra universitetet med musik og æstetik som fag. 

Hun har været ansat som koordinator på festivaler, som 

chefplanlægger på Det Kongelige Teater, en lignende 

stilling med kommunikation i DSB, og de seneste 3 år 

som tilrettelægger på VUC uddannelsen.  

 

6. Evt. 

Tal og regnskaber skal suppleres med visuelle assistance fra 

PowerPoint eller handput.  

 

Rigtig god stemning på musikskolen. Eleverne har optur! God 

energi. Det mærkes også udefra. Tina fortæller anekdote, 

hvordan musikken kan mærkes uden for. Eleverne kommer 

syngende og fløjtende ud af skolen        

 

 

 

 

Der er forplejning til møde. Afbud senest onsdag d. 30. marts.  


