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REFERAT 
 

af møde i  
 

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole 
 

Dato: 1. september 2015 

Lokale: Banevej 30 på lærerværelset 

Tidspunkt: Kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald: Steen Windfeldt, Annelies van der 

Meer, Vincent Breum. 

 

Med uanmeldt forfald:  
 

 

 

Indholdsfortegnelse: 
 
ÅBNE SAGER 

 
Sag nr. 262: Orientering fra leder. Bilag: Elevstatistik. 
 Under punktet vil der blive orienteret om følgende: 
 a.  Elevindmeldelser til denne sæson. 

b.  Skolereform: Hvordan påvirker det skolens drift, at lektiecafé nu er obligatorisk -  
     hvilke nye udfordringer, giver dette? Samarbejdsprojekter i dette år. 
c.  Andet. 
 

 
Sag nr. 263: Regnskab 2015. Bilag: Regnskab pr. september 2015. 

Status på skolens regnskab og forventninger til afsluttende regnskab 2015. Herunder 
hvilke tiltag, der er gjort for at nå de pålagte besparelser.  

 
Sag nr. 264: Flytning til Sorø Borgerskole. 
 Status på sagen samt forventninger til tidsplan osv. 
 
Sag nr. 265: Budget 2016. Høring. Bilag: Uddrag af budgetforslag. Det fulde forslag kan findes via 

Sorø Kommunes hjemmeside. 
Der er udsendt teknisk budgetforslag for 2016. En del af forslaget fremsendt af admini-
strationen til byrådet er en takststigning på Sorø Musiske Skoles elevbetaling på 25%. 
Bestyrelsen udarbejder høringssvar. 

 
Sag nr. 266: Eventuelt. 
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ÅBNE SAGER 
 
Sag nr. 262: Orientering fra leder. Bilag: Elevstatistik. 
 Under punktet vil der blive orienteret om følgende: 
 a.  Elevindmeldelser til denne sæson. 

b.  Skolereform: Hvordan påvirker det skolens drift, at lektiecafé nu er obligatorisk -  
     hvilke nye udfordringer, giver dette? Samarbejdsprojekter i dette år. 
c.  Andet. 

 
Afgørelse: Fortsæt de gode initiativer på skolen for at styrke skolens image på den musiske front 

og synliggøre musikskolen og mangfoldigheden af tilbud.  
 Det er vigtigt, at styrke samarbejdet også på lærerniveau. 

 
 
Sag nr. 263: Regnskab 2015. Bilag: Regnskab pr. september 2015. 

Status på skolens regnskab og forventninger til afsluttende regnskab 2015. Herunder 
hvilke tiltag, der er gjort for at nå de pålagte besparelser.  

 
Afgørelse: Leder orienterede om et forventet underskud på ca. kr. 50 – 100.000. 
 Tilfredshed med de forholdsregler, der er taget i forhold til de pålagte besparelser. 
 
 
Sag nr. 264: Flytning til Sorø Borgerskole. 
 Status på sagen samt forventninger til tidsplan osv. 
 
Afgørelse: Lederen kontakter SIGNAL og beder om specifikationer på den tænkte standard på 

lydisolering og akustik. 
 Vi vil gerne være tæt på processen. 
 
 
Sag nr. 265: Budget 2016. Høring. Bilag: Uddrag af budgetforslag. Det fulde forslag kan findes via 

Sorø Kommunes hjemmeside. 
Der er udsendt teknisk budgetforslag for 2016. En del af forslaget fremsendt af admini-
strationen til byrådet er en takststigning på Sorø Musiske Skoles elevbetaling på 25 %. 
Bestyrelsen udarbejder høringssvar. 

 
Afgørelse: Høringssvar udarbejdes af formand og leder og fremsendes til godkendelse i bestyrel-

sen. 
  
 - Det bliver for dyrt og vil skræmme nogle væk. 
 - Det sociale aspekt. 
 - Det gode børneliv, VIPS’en. 
 - Et frodigt kulturliv som kendetegner Sorø Kommune. 
 - Udviklingsprojektets gode erfaringer. 
 - Regnskabet holder ikke, forventet provenu er for højt. 
 - Stigning på 7 – 10 % over 2 år. 
 
 
Sag nr. 266: Eventuelt. 
 
Afgørelse: Ingen emner. 
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