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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Torsdag, den 15. marts 2018

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Vincent Bjerrum, Annelies Van
Der Meer. Viji Krishnarajah
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 318: Generel orientering.
Lederen giver en orientering og status på bl.a. afviklede og kommende arrangementer.
Hvad der rører sig i organisationen.
Sag nr. 319: OrkesterMester.
Sorø Musiske Skole har ansøgt om at blive udvalgt til et af de 10 skolesamarbejder
omkring skoleorkestre i landet. Ansøgningen er blevet godkendt, og vi starter OrkesterMester op fra skoleåret 2018/19. Leder giver en nærmere orientering om projektet,
hvad det indeholde, hvad vi skal yde osv.
Sag nr. 320: Alice – status på forestillingen.
Hvor langt er vi? Skuespil, musik, scenografi, animation, økonomi osv.
Sag nr. 321: Budgetønsker 2019 og frem.
Det er en god idé allerede nu at begynde at tale om, hvilke budgetønsker vi vil sende
videre til byrådet. Formand og leder har forslag om følgende:
Budget til driften af animationslinjen
En udvidelse af puljen til fripladser.
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Ani-lab. Status.
Vi er nu gået ind i det sidste af projektårene. Leder giver en status på projektet og fortæller om hvilke tanker, der er i projektgruppen omkring en fortsættelse dels i den enkelte kommune, dels af samarbejdet mellem kommunerne i projektet.

Sag nr. 323: Dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget.
Onsdag, den 11. april 2018, kl. 16.30, afholdes der dialogmøde mellem Sorø Musiske
Skole og Kultur- og fritidsudvalget, på Sorø Musiske Skole. Som forberedelse til dette
ønsker vi en snak i bestyrelsen om, hvilke emner vi ønsker at tale med udvalget om.
Sag nr. 324: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 318: Generel orientering.
Lederen giver en orientering og status på bl.a. afviklede og kommende arrangementer.
Hvad der rører sig i organisationen.
Afgørelse:

Lederen orienterede om vinterens arrangementer. talentdag, kyndelmisse, klavercafé
og Rihannaprojekt på Holbergskolen. Der er foreløbig planlagt følgende arrangementer:
Efter- ”Alice”, Kunstudstilling i maj, Blæs og Beat er med til musikskolernes dag i Tivoli i
maj måned og band-aften i juni.
Der lægges op til en proces i organisationen, hvor vi tager fat på service og kommunikation i forhold til vores brugere. Der orienteres nærmere om dette når vi går i gang.

Sag nr. 319: OrkesterMester.
Sorø Musiske Skole har ansøgt om at blive udvalgt til et af de 10 skolesamarbejder
omkring skoleorkestre i landet. Ansøgningen er blevet godkendt, og vi starter OrkesterMester op fra skoleåret 2018/19. Leder giver en nærmere orientering om projektet,
hvad det indeholde, hvad vi skal yde osv.
Afgørelse:

Lederen orienterede om OrkesterMester, og hvad det betyder for udviklingen af skoleorkesterprojektet. Vi forventer at det giver det nuværende projekt et stort boost, at børnene får et ½ års undervisning mere.
Bestyrelsen diskuterede muligheden at undersøge effekterne af projektet. Leder fortalte
om igangværende snak med Metropol i København, der har vist interesse for dette. Det
skal dog endelig afklares i foråret hvad der sker med dette.
I OrkesterMester er der tænkt noget forskning ind, det er dog for tidligt at sige, hvor
meget dette bliver, og hvilken form.

Sag nr. 320: Alice – status på forestillingen.
Hvor langt er vi? Skuespil, musik, scenografi, animation, økonomi osv.
Afgørelse:

Der blev orienteret om stort og småt. Bestyrelsen glæder sig til at se forestillingen.

Sag nr. 321: Budgetønsker 2019 og frem.
Det er en god idé allerede nu at begynde at tale om, hvilke budgetønsker vi vil sende
videre til byrådet. Formand og leder har forslag om følgende:
Budget til driften af animationslinjen
En udvidelse af puljen til fripladser.
Afgørelse:

Bestyrelsen bakker op om leder og formands indstilling til budgetønsker.

Sag nr.322:

Ani-lab. Status.
Vi er nu gået ind i det sidste af projektårene. Leder giver en status på projektet og fortæller om hvilke tanker, der er i projektgruppen omkring en fortsættelse dels i den enkelte kommune, dels af samarbejdet mellem kommunerne i projektet.

Afgørelse:

Udsættes til næste møde.
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Sag nr. 323: Dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget.
Onsdag, den 11. april 2018, kl. 16.30, afholdes der dialogmøde mellem Sorø Musiske
Skole og Kultur- og fritidsudvalget, på Sorø Musiske Skole. Som forberedelse til dette
ønsker vi en snak i bestyrelsen om, hvilke emner vi ønsker at tale med udvalget om.
Afgørelse:

Bestyrelsen fik snakket forventninger til det kommende dialogmøde igennem. Foreløbig
deltager Susanne og skolens leder.

Sag nr. 324: Eventuelt.

Afgørelse:

Ingen emner under eventuelt.

.
Susanne Eiler

Peter Østbirk

Anne Brøchner Andersen

Jesper Teistø

.

Peter Mensink

