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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Onsdag, den 1. marts 2017

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Vincent Breum, Annelies van der
Meer og Jesper Tejstø.
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 296: Velkommen til den nye bestyrelse og konstituering.
Sag nr. 297: Orientering fra leder:
Bestyrelsen orienteres om afviklede og kommende arrangementer og aktiviteter, samt
om hvad der rør sig lands- og lokalpolitisk på vores område.
Sag nr. 298: Nyt fra MED-udvalg, nyt om personale.
Sag nr. 299: Orientering fra skolens pædagogiske dag, hvor der bl.a. er blevet snakket:
fokuslinje/talent.
”klub” som et nyt tilbud.
arrangementer/koncerter og en optimering af kvaliteten af disse.
Sag nr. 300: Hvor kommer vi fra? – hvor skal vi hen?
Status på hvor den gamle bestyrelse slap sit arbejde og blik ind i den nye bestyrelses
arbejde de næste 2 år.
Det er tanken at dette punkt skal fylde det meste af mødet, og være afsæt for det fremtidige arbejde i bestyrelsen.
Sag nr. 301: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 296: Velkommen til den nye bestyrelse og konstituering.
Afgørelse:

Bestyrelsen begyndte med en præsentationsrunde, så alle kender mere til hinanden og
hinandens motivation for bestyrelsesarbejdet.
Formand: Susanne Eiler.
Næstformand: Anne Brøchner Andersen

Sag nr. 297: Orientering fra leder:
Bestyrelsen orienteres om afviklede og kommende arrangementer og aktiviteter, samt
om hvad der rør sig lands- og lokalpolitisk på vores område.
Afgørelse:

Peter orienterede om kommende arrangementer.
Cafe-koncert den 15. og 20. marts 2017.
Musik-lejrskole den 29. + 30. april 2017.
2 bands tager til Ungdomsrock på Jammerbugt musikskole. Vi skal huske PR!
Musikskoledage i Tivoli, den 5. + 6. maj – vi sender 2 orkestre.
Vi hyrer fotograf til at tage billeder til plakat, folder osv.
Vi snakkede bredt om Kulturministerens tænketank, især om talent, som er et varmt
emne på musikskolerne i Danmark.

Sag nr. 298: Nyt fra MED-udvalg, nyt om personale.
Afgørelse:

Der blev orienteret om lærers afgang til pension til sommer, samt om plan for
genbesættelse af stillingen.
Klaverlærer Marie Sønderby er begyndt på barselsorlov.
Skolen har vedtaget nyt MED-udvalg. Udvalget skal på MED-uddannelse i marts
måned.

Sag nr. 299: Orientering fra skolens pædagogiske dag, hvor der bl.a. er blevet snakket:
fokuslinje/talent.
”klub” som et nyt tilbud.
arrangementer/koncerter og en optimering af kvaliteten af disse.
Afgørelse:

Peter fortalte om planen for at starte ”klub” op fra næste sæson. Foreløbig en gang om
måneden.
Fokuslinjen rekonstrueres.
Der strammes op omkring koncerter og arrangementer så rammen bliver mere strømlinet.

Sag nr. 300: Hvor kommer vi fra? – hvor skal vi hen?
Status på hvor den gamle bestyrelse slap sit arbejde og blik ind i den nye bestyrelses
arbejde de næste 2 år.
Det er tanken at dette punkt skal fylde det meste af mødet, og være afsæt for det fremtidige arbejde i bestyrelsen.
Afgørelse:

Bestyrelsen besluttede at tage dette punkt op på næste møde, hvor der arbejdes med
strategi for at understøtte den fortsatte udvikling i den næste bestyrelsesperiode.
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Sag nr. 301: Eventuelt.

Afgørelse:

Næste møde: onsdag, den 10. maj 2017. kl. 19.00 – 21.00.

.
Susanne Eiler
sign.

Anne Brøchner Andersen
sign.

Vijitha Krishnarajah
sign.

Peter Mensink
sign.

.

