Sorø Kommune

Dato 4.12.2017

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Sidenr. 183
Formand: SE

DAGSORDEN
til møde i
bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Mandag, den 11. december 2017

Lokale:

Susanne Eiler, Søgade 11, Sorø

Tidspunkt:

kl. 19.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 313: Orientering fra leder og formand
Julens arrangementer
Planlagte aktiviteter – resten fra nytår og frem mod sommerferien.
Det nye kulturudvalg
OrkesterMester
Damusa
Sag nr. 314: Forventet regnskab.
Leder fremlægger forventet regnskab for budgetår 2017.
Bilag fremsendes inden mødet.
Sag nr. 315: Status på Alice.
Scenografi, kostumer, rekvisitter, musik og sangtekster.
Forhåbentlig kan I høre lidt eksempler, og se nogle udkast til scenografi og kostumer.
Sag nr. 316: Genoptagelse af sag nr. 310 fra møde i oktober.
Bestyrelsen genoptager drøftelsen fra sidste møde med fokus på følgende områder:
- ”Musikken ud til børnene” eller måske snarere ”kulturen ud til børnene”.
- ”Hvordan gør vi det tydeligere i vores kommunikation, hvad det er kultur kan og betyder for det enkelte menneske”. Hvilket leder tanken på vores overordnede opgave i den
forbindelse.
Sag nr. 317: Eventuelt
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 313: Orientering fra leder og formand
Julens arrangementer
Planlagte aktiviteter – resten fra nytår og frem mod sommerferien.
Det nye kulturudvalg
OrkesterMester
Damusa
Afgørelse:

Sag nr. 314: Forventet regnskab.
Leder fremlægger forventet regnskab for budgetår 2017.
Bilag fremsendes inden mødet.
Afgørelse:

Sag nr. 315: Status på Alice.
Scenografi, kostumer, rekvisitter, musik og sangtekster.
Forhåbentlig kan I høre lidt eksempler, og se nogle udkast til scenografi og kostumer.
Afgørelse:
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Sag nr. 316: Genoptagelse af sag nr. 310 fra møde i oktober.
Bestyrelsen genoptager drøftelsen fra sidste møde med fokus på følgende områder:
- ”Musikken ud til børnene” eller måske snarere ”kulturen ud til børnene”.
- ”Hvordan gør vi det tydeligere i vores kommunikation, hvad det er kultur kan og betyder for det enkelte menneske”. Hvilket leder tanken på vores overordnede opgave i den
forbindelse.
Afgørelse:

Sag nr. 317: Eventuelt
Afgørelse:
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