
 

 

 

 

Til stede:  Lisbeth Bergstedt, Stig Thorup, Pernille Frandsen, Bent Ejnar Aarre, 

Anette Borg, Rune Lundberg, Hanne Hansen, Jakob Lau Grove, Berit 

Paludan 

Afbud:  Lars Frederiksen 

 

Sang: Det er i dag et vejr 

  

 

Sager til behandling 

 

Godkendelse af referat fra forrige 

møde 

 

Godkendt. 

Anette Borg efterlyser referat fra 

Visionsdag – drøftelserne herfra er alle 

indgået i Virksomhedsaftalen hvorfor 

der ikke foreligger yderligere. 

Godkendelse af dagsorden for 

indeværende møde – punkter til evt. 

 

Under punkterne ”renskab per d.d.” 

orienteres ligeledes om ”regnskab 2016” 

 

Vedrørende MGK 
 

 

Sager til efterretning 

 

MGK 

Elevtal 

Festival - status 

 

 

 

 Pt. 22 elever. Vi afventer optag af nye 

elever – behandles på møde i 

MGKSjælland den 28. marts. 

 

Der er 40 tilmeldte til festival – 

tilmeldingsfristen er forlænget til 1. 

april. 

 

Slagelse Musikskole 
02/16-17 Bestyrelsesmøde, 15. marts 2017 kl. 16.30  



Regnskab forbrug per d.d. 

 

 

 

Regnskab 2016 – godkendt 

 

Forbrug – taget tilefterretning. BP 

orienterede om økonomimøde i 

forvaltningen 10. marts 2017  

- Seneste nyt: Vi har modtaget en 

tillægsbevilling på 400.000 til 

nedskrivning af statsrefusion samt 

41.000 til udligning af 

indtægtsbudget fra gammel 

Korsør 

 

Sager til behandling 

 

Sager fra elevrepræsentant 

 

 

Intet – ikke mødt 

MGK-strategi for Slagelse afdeling 

Der ønskes en drøftelse og en strategi 

for hvorledes vi tiltrækker elever til at 

søge Slagelse som 1. prioritet. 

Bilag : Notat om organisering og 

samarbejde 

Bilag: Strategi 2017-2020 udarbejdet af 

Køge Musikskole 

 

 

 

Bestyrelsen opfordrede til at bruge 

strategipapiret positivt og forholde det 

til virkeligheden: 

Beskriv tiltag i Slagelse 

 

Vi arbejder hen mod større elevoptag og 

en strammere profil for 

Slagelseafdelingen. 

Særlig opmærksomhed på 5.3: 

profilering og synlggørelse 

 

Vedrørende musikskole 
 

Sager til efterretning 

Regnskab 2016 

Regnskab - forbrug pr. d.d.   

 

Elevtal 

 

 

 

 

Godkendt 

Taget til efterretning. 

 

Ca. 740 instrumentalelever – næste 

strategi for flere elever: 

musikskoleundervisning i løbet af 

skoledagen 



Kommende aktiviteter : 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 

Musikskolens forårskoncert, lørdag den 

6. maj 2017 kl. 14 i Vemmelevhallen. 

Koncertens tema er ”Folkemusik” 

 

 

Søndag den 19. marts koncert med 

Storebæltskoret og samarbejdskor i 

Kulturhuset: 

Gades elverskud 

Slagels Garden har 40 års jubilæum den 

2. april – fejres i Slagelse Teater 

 

Storebæltskoret kan til efteråret fejre 

sit 40 års jubilæum 

Samarbejde med folkeskolen – status på 

næste skoleår 

 

Baggesenskolen er glade for 

samarbejdet omkring Brassband i 5. 

klasse – kommende skoleår er der 3 nye 

5. klasser. 

Der arbejdes på at etablere frivilligt 

Brassband for 6. klasserne. 

Kunsttalentklassen på Skælskør skole 

optager 10 nye musiklinjeelever i den 

kommende 7. klasse. 

Sager til behandling 

Musikskolebygning/lokaleproblematik 

Der er et presserende behov for flere 

lokaler – musikskolelærernes ny 

overenskomst forudsætter en større 

grad af tilstedeværelse i 

forberedelsestiden- 

 

Ansøgning til Bygge/Anlæg 2018 på etape 

2 

(BP fremsender ansøgning til etape 2 til 

budget 2018 – der er akut mangel på især 

store lokaler.) – seneste nyt er at 

anlægsønsker sendes den politiske vej – 

forvaltningen er orienteret. 

 

Bestyrelsen (HH og BP) fremsender 

ansøgning til det politiske udvalg og til 

byrådets medlemmer individuelt. 

 

Ansøgningen vedlægges arkitektens 

beregning samt beregning på afledt 

drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMUSA – fast punkt 

 

Damusa orienterer fra ekstraordinær 

generalforsamling at en nedlæggelse af 

afværget i første omgang – Århus 

Musikskole har meldt sig ud af Damusa, 

idet man mener at interesserne 

varetages fuldt ud af DMKL (Dansk 

Musik og Kulturskolelederforening)  

Vedtægter 

Vedtægterne er forældede og bør 

tilrettes 

Bilag: Eksisterende vedtægter og 

tilrettede vedtægter. 

Vedtægterne gennemgået og tilrettet. 

 

Til endelig godkendelse på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 



Politisk 

 

Musical-linje. Slagelse som teaterby går 

hånd i hånd med et ønske om en musical-

talentlinje. 

I støbeskeen på musikskolen – med 

opbakning fra MGKcenter Sjælland – er 

tanken om en musicallinje på 

talentlinje/MGK-niveau. 

BP udformer beskrivelse, fagligt indhold, 

timetal m.m. og fremlægger ved 

kommende bestyrelsesmøde og 

fremsender til MGKcenter Sjælland. 

 

 

 

 

Vi bør undersøge om dette tiltag fører 

musikskolen i retning af kulturskole og 

hvilke konsekvenser det måtte få. (BP) 

 

Der arbejdes videre med forslaget (med 

udgangspunkt i et meget fornemt 

arbejde af Christian Berg) 

 

Der afdækkes i hvilket regi 

(musikskole(Talentlinje/MGK) dette nye 

tiltag skal placeres. 

Bestyrelsens initiativer 

Status: 

 

Sommerskole 

1. uge af august 

 

 

 

 

 

Sommerskolen er godt modtaget hos 

lærerne. 

1. møde i arbejdsgruppen er 3. april 

Sommerskolen afvikles 2. og 3. august 

 

Løst og fast 

 

 

 

 

Evt. 

 

 

 

Mødekalender 2016/17/18: Næste møde: onsdag den 17. maj  2017 

 

Visionsdag, lørdag den 10. juni 2017 

Kl. 10.00 – 16.00 

hos Berit i Rørby Præstegård 

Møllevangen 1 a, 4400 Kalundborg 
 

 

 

 

Berit Paludan 

22. marts 2017 


