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REFEFAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Mandag, den 9. maj 2016

Lokale:

Rådhusvej 11, kontoret

Tidspunkt:

kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Jesper Fink Jensen.
Med uanmeldt forfald: Annelies van der Meer, Vincent
Breum,

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 279: Generel orientering og kig på de nye faciliteter.
Sag nr. 280: Personalepolitiske emner:
Nyt fra MED.
Ny overenskomst.
Sag nr. 281: Indvielse af de nye lokaler. Dato fastsat til den 11. juni 2016.
Sag nr. 282: Forventet beslutning om forhøjelse af Sorø Musiske Skoles takster.
Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 13. april indstillet, at Sorø Musiske Skole i
2017 skal bidrage med kr. 150.000 ud af de kr. 200.000, som Kultur- og fritidsudvalget
manglede at finde i besparelser på budgetår 2017 og frem. Indstillingen er den 20. april
blevet godkendt af Økonomiudvalget, og mangler kun at blive vedtaget i byrådet, hvilket
forventes at ske den 27. april.
Besparelsen er indstillet som en takstforhøjelse, hvilket indebærer, at der skal ændres
på taksterne så den samlede indtægt bliver kr. 150.000 højere. Der vil inden mødet blive udsendt et forslag fra Sorø Musiske Skolens ledelse, til hvordan taksterne kan ændres.
Sag nr. 283: Udviklingsprojekt 1.01.
I forlængelse af drøftelsen på sidste møde tages sagen op igen.
Inden mødet udsendes bilag med en redegørelse fra skolens ledelse over, hvor vi står i
forhold til de forslag og idéer bestyrelsen tidligere har arbejdet med. Ud fra dette tages
stilling til det videre forløb.
Sag nr. 284: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 279: Generel orientering og kig på de nye faciliteter.
Afgørelse:

Bestyrelsen så de nye lokaler. Der var stor begejstring, og viser gode rammer for alt det
vi gerne vil.
I samme ombæring snakkede vi også indvielse som bliver den 11. juni 2016. Der er
bred enighed om, at der skal masser af ”farver” på dagen, og at alle 3 linjer skal repræsenteres. Det er vigtigt, at vi bruger lejligheden til at vise hvad vi vil med Sorø Musiske
Skole.

Sag nr. 280: Personalepolitiske emner:
Nyt fra MED.
Ny overenskomst.
Afgørelse:

Bestyrelsen blev orienteret om status.

Sag nr. 281: Indvielse af de nye lokaler. Dato fastsat til den 11. juni 2016.
Afgørelse:

Se punkt 279.

Sag nr. 282: Forventet beslutning om forhøjelse af Sorø Musiske Skoles takster.
Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 13. april indstillet, at Sorø Musiske Skole i
2017 skal bidrage med kr. 150.000 ud af de kr. 200.000, som Kultur- og fritidsudvalget
manglede at finde i besparelser på budgetår 2017 og frem. Indstillingen er den 20. april
blevet godkendt af Økonomiudvalget, og mangler kun at blive vedtaget i byrådet, hvilket
forventes at ske den 27. april.
Besparelsen er indstillet som en takstforhøjelse, hvilket indebærer, at der skal ændres
på taksterne så den samlede indtægt bliver kr. 150.000 højere. Der vil inden mødet blive udsendt et forslag fra Sorø Musiske Skolens ledelse, til hvordan taksterne kan ændres.
Afgørelse:

Bestyrelsen behandlede ledelsens forslag til nye takster. Bestyrelsen indstiller at taksterne justeres op på følgende måde:
Instrument/sang
kr. 2.499,00 pr. år
Værksted
kr. 2.199,00 pr. år
Rytmespirerne
kr. 1.299,00 pr. år

Sag nr. 283: Udviklingsprojekt 1.01.
I forlængelse af drøftelsen på sidste møde tages sagen op igen.
Inden mødet udsendes bilag med en redegørelse fra skolens ledelse over, hvor vi står i
forhold til de forslag og idéer bestyrelsen tidligere har arbejdet med. Ud fra dette tages
stilling til det videre forløb.
Afgørelse:

Der blev orienteret om de nye tiltag:
Nye navne på legestue-hold – Rytmefrø og Rytmespire.
Ny opbygning af hjemmeside.
Nye foldere med større fokus på den enkelte skole etc.
Der arbejdes videre med de øvrige ideer, om at åbne skolen mere i takt med, at vi
kommer på plads i de nye lokaler.
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Bestyrelsen er glade for de nye tiltag.
Sag nr. 284: Eventuelt.

Afgørelse:

Ingen emner.

.
Susanne Eiler
sign.

Peter Østbirk
sign.

Peter Mensink
sign.

Steen Windfeldt
sign.

.

Vijitha Krishnarajah
sign.

