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Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole Formand: SE 

 

 

REFERAT 
 

af møde i  
 

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole 
 

Dato: Mandag, den 28. november 2016 

Lokale: Rådhusvej 11 på lærerværelset 

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald:  Jesper Fink-Jensen 

 

Med uanmeldt forfald:  Steen Winfeldt 
 

 

Indholdsfortegnelse: 
 
ÅBNE SAGER 

 
Sag nr. 290: Orientering fra leder: 
 Kommende og afholdte arrangementer. 
 Kultur- og fritidspolitik. 
 Nye tilbud til elever og forældre på skolen. 
 
Sag nr. 291: Orientering om personalepolitiske forhold, samt orientering fra MED. 
 
Sag nr. 292: Forventet regnskab 2016.   
 Leder fremlægger forventet regnskab. Regnskab udsendes som bilag umiddelbart op til 
 mødet, så beregningen er så præcist som muligt. 
 Under dette punkt gives en status på den tidligere omtalte fejl i lønudbetalingen, der 
 kan tilbageføres til 2013. 
 
Sag nr. 293: Status på projekter: 
 - Færdiggørelse af byggeri. Status og planer for de resterende områder, der skal  
 renoveres. 
 - Ani-lab (Animationslinje): Status på det fællesregionale projekt, Ani-lab. 
 - Projekt med Sorø Borgerskole: Hvor langt er vi nået med dette. 
 - En større åbning af skolen/opfølgning på bestyrelsens vision fra 2015. Planer for 
 igangsættelse af projekter, der kan være med til at løfte visionen om Sorø Musiske 
 Skole som en åben og skabende ramme for børn, unge og voksne. 
 
Sag nr. 294: Valg til bestyrelsen: 
 Hvem er på valg. 
 Plan for valghandling. 
 Overdragelse til den nye bestyrelse. 
 
Sag nr. 295: Eventuelt. 
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ÅBNE SAGER 
 
Sag nr. 290: Orientering fra leder: 
 Kommende og afholdte arrangementer. 
 Kultur- og fritidspolitik. 
 Nye tilbud til elever og forældre på skolen. 
 
Afgørelse: God og velbesøgt julecafé på kunstmuseum.  
 Halloween Streetparade.  
 Klaver-workshop(orkester) elever fra Faxe, Lejre og Sorø – 2 lørdage i november. 
 Fredag, den 2.12.2016 julecafé på Holbergskolen.  
 Lørdag, den 10.12.2016 julekoncert på Sorø Borgerskole. 
 Dagen efter synger sang-elever julen ind rundt i byen. 
 Vincent laver sammenspil til foråret for nye elever eller elever, der ikke spiller sammen-

spil i forvejen. Der er planlagt 10 gange. 
 Peter og Claus har startet et slagtøjssammenspilshold. 
 Solvor har startet et elev-forældrekor.  
 Vi har fået kr. 90.000 fra Kunstrådet til vores orkester-projekt på borgerskolen. 
 Susanne: Det ligger fint i tråd med hvad vi ønsker. 
 
 
Sag nr. 291: Orientering om personalepolitiske forhold, samt orientering fra MED. 
 
Afgørelse: Valgcyklus er rettet ind efter resten af kommunens MED-organisation. Alle er genvalgt. 
  

 
Sag nr. 292: Forventet regnskab 2016.   
 Leder fremlægger forventet regnskab. Regnskab udsendes som bilag umiddelbart op til 
 mødet, så beregningen er så præcist som muligt. 
 Under dette punkt gives en status på den tidligere omtalte fejl i lønudbetalingen, der 
 kan tilbageføres til 2013. 
 
Afgørelse: Godkendt – med ros til Peter. 
 
 
Sag nr. 293: Status på projekter: 
 - Færdiggørelse af byggeri. Status og planer for de resterende områder, der skal  
 renoveres. 
 - Ani-lab (Animationslinje): Status på det fællesregionale projekt, Ani-lab. 
 - Projekt med Sorø Borgerskole: Hvor langt er vi nået med dette. 
 - En større åbning af skolen/opfølgning på bestyrelsens vision fra 2015. Planer for 
 igangsættelse af projekter, der kan være med til at løfte visionen om Sorø Musiske 
 Skole som en åben og skabende ramme for børn, unge og voksne. 
 
Afgørelse: Peter ved endnu ikke noget, da mødet med ejendomscenteret blev aflyst, men 
 fortæller om ideer, og om forløbet. 
 Susanne foreslår, at komme med materiale, så alle kan byde ind med ideer om ud-

smykning og indretning af fællesrummet. 
 Musiklokalet og teatersalen er næsten færdige. 
  
 Ani-Lab: Der er ansat to lærere, Tina Klemmensen og Mai Ulrikka Sydendal. Der skal 

ansættes yderligere en eller to lærere, der skal dække tre kommuner. 
 Kampagnebussen kommer til at køre i uge 3, 4 og 5. Det bliver et åbent værksted, så 

alle børn kan prøve. 
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Sag nr. 294: Valg til bestyrelsen: 
 Hvem er på valg. 
 Plan for valghandling. 
 Overdragelse til den nye bestyrelse. 
 
Afgørelse: Alle er på valg. 
 Jesper Fink-Jensen ønsker ikke genvalg, da hans datter ikke går på skolen mere. 
 Susanne Eiler, Peter Østbirk og Vijitha Krishnarajah vil gerne fortsætte. 
  
 Til julekoncerterne bliver der gjort lidt reklame for at finde nye bestyrelsesmedlemmer. 
 Valget sker ved café-koncerten den 24. januar 2017. 
 
 
Sag nr. 295: Eventuelt. 
 
Afgørelse: Ingen emner.  
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Annelies van der Meer   Vincent Breum 
sign.    sign. 
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Susanne Eiler    Peter Østbirk 
sign.    sign. 
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Vijitha Krishnarajah   Peter Mensink 
sign.    sign. 
    
 
      
    
       
 
 
   
    

 

 
 


