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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

4. november 2015

Lokale:

Banevej 30 på lærerværelset

Tidspunkt:

kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Steen Windfeldt
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 267: Orientering.
Leder orienterer kort om status på skolen. Der bliver orienteret om følgende punkter:
- personale
- koncerter og arrangementer
- flytning
Sag nr. 268: Tema.
Med udgangspunkt i en presset økonomisk situation ønsker vi, at sætte et idé-arbejde i
gang, der kan munde ud i en egentlig strategi med det formål, dels at generere en bedre økonomi for skolen, dels udvikle nye tilbud, der kan styrke skolens profil, og lægge
sig i forlængelse af det udviklingsprojekt, der nu er i sit 3. år, og dermed ved at være
fuldt implementeret.
Leder begynder med at give en redegørelse for økonomien og de økonomiske udfordringer både i 2015, 2016 og 2017.
Herefter styrer bestyrelsesformanden en idé-udviklingsproces, hvor der er fokus på udvikling af tilbud til:
- de yngste 2 – 9 år
- mellemgruppen 10 – 13 år
- og de unge.
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Sag nr. 269: Udvælgelse af spor der skal arbejdes videre med, og beslutning om bestyrelsens videre
arbejde med mødets tema.
Sag nr. 270: Leder er, af forvaltningschef Johan Otte, blevet bedt om, at udarbejde forslag vedrørende en øget takst for skolens undervisning, for på denne måde at bidrage til løsning af
økonomiske udfordringer i 2017. Bestyrelsen udtaler sig til forslaget, udtalelser skrives
efterfølgende ind i forslaget.
Bilag medsendes.
Sag nr. 271: Ad hoc gruppe der kan træde hurtigt sammen i forbindelse med flytning nedsættes.
Sag nr. 272: Eventuelt
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 267: Orientering.
Leder orienterer kort om status på skolen. Der bliver orienteret om følgende punkter:
- personale
- koncerter og arrangementer
- flytning
Afgørelse:

Lederen orienterede om tværfløjtelærer afsked, og om hvordan timerne læses.
Kommende koncerter og arrangementer blev gennemgået.
Kan ses på hjemmesiden.
Kort orientering om flytning, forventer at det sker omkring påske.
Peter gennemgik økonomien vedrørende indeværende år og de kommende budgetår.

Sag nr. 268: Tema.
Med udgangspunkt i en presset økonomisk situation ønsker vi, at sætte et idé-arbejde i
gang, der kan munde ud i en egentlig strategi med det formål, dels at generere en bedre økonomi for skolen, dels udvikle nye tilbud, der kan styrke skolens profil, og lægge
sig i forlængelse af det udviklingsprojekt, der nu er i sit 3. år, og dermed ved at være
fuldt implementeret.
Leder begynder med at give en redegørelse for økonomien og de økonomiske udfordringer både i 2015, 2016 og 2017.
Herefter styrer bestyrelsesformanden en idé-udviklingsproces, hvor der er fokus på udvikling af tilbud til:
- de yngste 2 – 9 år
- mellemgruppen 10 – 13 år
- og de unge.
Afgørelse:

Bestyrelsen havde en lang og super positiv snak om udviklingspotentiale.
Se bilag til referat.
Det er bestyrelsens intention, at vende en trængt økonomisk situation til det bedre, ved
at sætte nye positive projekter i søen.
Udgangspunktet er at bygge videre på alle de gode tiltag fra udviklingsprojektet, og løfte dette et niveau op.

Sag nr. 269: Udvælgelse af spor der skal arbejdes videre med, og beslutning om bestyrelsens videre
arbejde med mødets tema.
Afgørelse:

Det besluttes at aftens materiale skrives rent og tages med i lærergruppen.
På næste møde tages punktet op igen.
Næste skridt er at sætte de første tiltag i gang hurtigst muligt.

Sag nr. 270: Leder er, af forvaltningschef Johan Otte, blevet bedt om, at udarbejde forslag vedrørende en øget takst for skolens undervisning, for på denne måde at bidrage til løsning af
økonomiske udfordringer i 2017. Bestyrelsen udtaler sig til forslaget, udtalelser skrives
efterfølgende ind i forslaget.
Bilag medsendes.
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Vi anser 12,5 % som den maksimale takststigning i forhold til fortsat at være et tilgængeligt tilbud.
Bestyrelsens argumenter fra tidligere høringssvar er stadig relevant og indskrives i
svar.
Det er vigtigt at forslagets idé med at dele den øgede indtægt respekteres.

Sag nr. 271: Ad hoc gruppe der kan træde hurtigt sammen i forbindelse med flytning nedsættes.
Afgørelse:

Susanne Eiler og Peter Østbirk deltager.

Sag nr. 272: Eventuelt
Afgørelse:

Ingen emner.
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