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Forum: Bestyrelsen Albertslund Musikskole 
Tid: tirsdag d. 23.08.2022, kl. 17.00 - 19.00 
Sted: Musikskolen  

Deltagere:  Musikskolens bestyrelse + Tanja 
Afbud:  
Referent: Ulrik  

Dagsorden 
 

1. Hilse på ny souschef 
Tanja præsenterer sig selv og giver et mundtligt cc.  

2. Orienteringspunkter 
a. Elev status 

31. marts 2022: 324  
17. juni 2022: 301 
27. juni 2022: 285 
23. august 2022: 310 – og listerne er ikke tomme endnu. 
14.oktober 2022: 325.   
 
To nye MULE-hold (måske 3) 
 

b. Ny sæson 
Første undervisnings-dag fredag d. 19. august 
Og nu første fulde uge.   
- På søndag er der Gummistøvlekoncert på 

Dyregården, kl. 11.00 med strygerskolen 
- 12/9, kl. 17.30 – 19.00, Caféklub – ”Åbent tema” på 

Albertslund musikskole 
 
- 15/9, kl. 16.30, Huskoncert – strygerklub på Albertslund 

Musikskole 
 

- 17/9, kl. 20.00 – 22.00, Elektriske impulser – Et 
musikskoleprojekt (VKIR) - Fængslet 
 

- 29/9, kl. 19.30 Albertslund symfoniorkester + ASTRO, 
Efterårskoncert – Kongsholm Sal 
 
Vi har særligt fokus på, at vores blæserafdeling skal 
op i fart igen. Der er rigtig mange elever, der er 
stoppet og lige nu er det faktisk ikke eksisterende 
hold. Vi opstarter en blæserkarrusel på 3 af byens 
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Side 2 af 3 

M
usikskolen folkeskoler – 10-12 ugers forløb afsluttende med en 

koncert på skolen. Det skal kaste elever af sig. 
  

c. Særlige fokuspunkter 
i. Tema på dage i Smidstrup 

Vi begyndte sæsonen med 2 visionsdage på 
Smidstrup. Temaet var den klubbaserede 
musikskole. Med klubbaseret menes der en skole 
med større social sammenhængskraft. Man skal 
kunne checke ind/ud på skolen og føle man er en 
del af noget større. Det kan betyder, at vi bevæger 
os væk fra den minutbaserede undervisning og 
mere ser tilknytningen til musikskolen, som en 
pakkeløsning, der indeholder forskellige 
aktiviteter.  
Kæver både strukturelle og logistiske ændringer. 
Fx lokaler.  
Bestyrelsen inddrages i dette arbejde, så snart en 
tydelig skitse til en kommende struktur er udviklet. 

d. Ansøgning sendt til Statens Kunstfond til ASO. Afventer 
svar i oktober/november.  
 

3. Fængsel og flytning 
a. Følgegruppe var til møde på rådhuset før ferien. Her kom 

entreprenørgruppen, Enggaard, med et nyt forslag med 
en placering af musikskolen i de gamle cellefløje. Det er 
en bedre økonomisk model og kan give mere ejerskab 
over bygningen til kommunen. Nu er der lavet et mere 
konkret bud på rumprogram og m2. Det skal 
følgegruppen se og drøfte med forvaltning. På baggrund 
af de drøftelser vurderes det, om der skal laves en 
egentlig politisk sag. 
René indkalder følgegruppen til møde.    
Mødet er indkaldt til torsdag d. 1/9-2022, kl. 9.00 - 10.00. 
 
Opdatering. I går blev der offentliggjort en avisartikel på 
AP vedrørende den fremtidige brug af Sydskolen. I 2027 
skal bygningen geninstalleres som folkeskole i byen. Der 
arbejdes med et scenarie, hvor der både skal kunne være 
folkeskole og musikskole. Jeg er bekendt med scenariet 
og holder for, så vi kan bevare vores plads og eksistens. 
Men i et sådan scenarie bliver vi presset… 
I artiklen nævnes også Fængslet som fremtidig placering 
for musikskolen. Det anser jeg faktisk mere, mere som 
realistisk.  
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M
usikskolen 4. Økonomi 

a. Budgetkatalog 2023 
Musikskolen er også nævnt. Vi er indstillet til at skulle finde kr. 
70.000,- i 2023 stigende til kr. 120.000,- i 2024. Hele beløbet er 
anbefalet som en takststigning og takstforenkling, så det i 
stedet for en besparelse skal ses som en merindtægt. Det vil 
sige, vi bibeholder i store træk vores driftsbudget og kan levere 
samme aktivitets- og kvalitetsniveau. En anbefaling jeg i store 
træk er enig i. 
 

b. Høringssvar fra bestyrelsen 
Alle er enige om at det er meget nådigt sluppet for 
musikskolen. Derfor skal et høringssvar i højere grad 
være en ydmyg konstruktiv tilkendegivelse at vi gerne vil 
bidrage, men have stor medindflydelse på taksterne og 
besparelsens sammensætning. Fremfor et forsvar! 
Barske vilkår for kommunen 
Formulering om Børnelivets forringelse 
Vi æder den besparelse, der er i kataloget, men slår på, 
at det ikke skal være mere fremover, af hensyn til 
musikskolens tiltrækningskraft. Musikskolen kan netop 
være den faktor, der er med til at ’rede’ byen fra de 
skader de øvrige besparelser medføre.  
En afledt effekt er at MULE kan blive valgt fra og 
Kulturtrappe arbejdet er også i fare. 
Sofie, Susanne og Unna er pennefører på 
høringssvaret.  
Frist d. 8. september 2022.  
  

c. Orientering om indeværende budgetår 
Vi holder budgettet rigtig fint. Også hjulpet vej af den 
vakante souschefstilling. På takster kommer vi stadig til at 
mangle i omegnen af kr. 130.000,-. Det dækkes så af 
driftsmidler – bl.a. fra lønsiden. 

 
5. Evt. Annonce til AP – hør gennem rådhuset. Opdatering: Vi fik 

rabat! 
Busaftaler gennem kommunen. Denne er der også fulgt op på 
mellem Marlene og Tanja 

 
- Næste møde torsdag d. 27. oktober 2022.  

Der er forplejning til mødet. Afbud senest mandag d. 22. august.  


