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DAGSORDEN
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

26. september 2018

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 329: Orientering fra leder.
Sag nr. 330: DAMUSA sammenlægning med DMKL (orienteringspunkt).
De to foreninger DMKL (Danske Musik- og Kulturskoleledere) og DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning), har i fællesskab udarbejdet et forslag til sammenlægning af
de to foreninger, med det formål, at skabe én samlet forening med et styrket sekretariat, og en samlet stemme, for på denne måde at skabe flere ”muskler”, når musik- og
kulturskolernes stemme skal høres i den offentlige debat.
Sag nr. 331: Sorø Kommunes budget 2019 – 22, og mulige konsekvenser for Sorø Musiske Skole
(orienteringspunkt).
Sorø Kommune går en svær budgetlægning i møde, da der er udsigt til, at der indarbejdes besparelser i den kommende budgetperiode. Budgetforslaget kan ses her:
http://soroe.dk/om-kommunen/oekonomi/budgetforslag-2019-(20202022)?via=dropdown
På kultur- og fritidsområdet er der spareforslag på de centrale puljer som Kultur- og
Fritidsudvalget selv råder over, og på Sorø Musiske Skole er der forslag om besparelser for kr. 75.000, fordelt med kr. 50.000 som øgede indtægter og kr. 25.000 mindre til
drift.
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Sag nr. 332: Forventet regnskab 2018 (orienteringspunkt).
Peter orienterer om det forventede regnskab. Bilag udleveres på mødet.
Sag nr. 333: Ani-Lab (orienteringspunkt).
Ani-Lab kører nu i sit sidste semester som projekt under Kulturregionen. Peter orienterer om status samt om de tiltag, der lige nu gøres for at sikre Ani-Labs fortsatte drift.
Sag nr. 334: Talentklassen (orientering og refleksion).
Sorø Musiske Skole har fra denne sæson søsat en ny udgave af sin overbygning for
talentelever. Vi er kommet godt fra start og har optaget 12 elever.
Sag nr. 335: Fripladser (beslutning).
Vi har nu så mange ansøgninger til økonomiske fripladser, at det afsatte budget på
kr. 30.000 ikke rækker længere. Fra administrationens side mener vi derfor, det er
nødvendigt, at der udarbejdes mere præcise retningslinjer for, hvordan vi håndterer
ansøgninger og tildelinger af fripladser.
Der fremsendes forslag fra administrationen til dette.
Sag nr. 336: Fortsættelse af snakken fra sidste møde om bestyrelsens fremtidige arbejde/
konstruktion.
Sag nr. 337: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 329: Orientering fra leder.
Sag nr. 330: DAMUSA sammenlægning med DMKL (orienteringspunkt).
De to foreninger DMKL (Danske Musik- og Kulturskoleledere) og DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning), har i fællesskab udarbejdet et forslag til sammenlægning af
de to foreninger, med det formål, at skabe én samlet forening med et styrket sekretariat, og en samlet stemme, for på denne måde at skabe flere ”muskler”, når musik- og
kulturskolernes stemme skal høres i den offentlige debat.
Afgørelse:

Sag nr. 331: Sorø Kommunes budget 2019 – 22, og mulige konsekvenser for Sorø Musiske Skole
(orienteringspunkt).
Sorø Kommune går en svær budgetlægning i møde, da der er udsigt til, at der indarbejdes besparelser i den kommende budgetperiode. Budgetforslaget kan ses her:
http://soroe.dk/om-kommunen/oekonomi/budgetforslag-2019-(20202022)?via=dropdown
På kultur- og fritidsområdet er der spareforslag på de centrale puljer som Kultur- og
Fritidsudvalget selv råder over, og på Sorø Musiske Skole er der forslag om besparelser for kr. 75.000, fordelt med kr. 50.000 som øgede indtægter og kr. 25.000 mindre til
drift.
Afgørelse:

Sag nr. 332: Forventet regnskab 2018 (orienteringspunkt).
Peter orienterer om det forventede regnskab. Bilag udleveres på mødet.
Afgørelse:
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Sag nr. 333: Ani-Lab (orienteringspunkt).
Ani-Lab kører nu i sit sidste semester som projekt under Kulturregionen. Peter orienterer om status samt om de tiltag, der lige nu gøres for at sikre Ani-Labs fortsatte drift.
Afgørelse:

Sag nr. 334: Talentklassen (orientering og refleksion).
Sorø Musiske Skole har fra denne sæson søsat en ny udgave af sin overbygning for
talentelever. Vi er kommet godt fra start og har optaget 12 elever.
Afgørelse:

Sag nr. 335: Fripladser (beslutning).
Vi har nu så mange ansøgninger til økonomiske fripladser, at det afsatte budget på
kr. 30.000 ikke rækker længere. Fra administrationens side mener vi derfor, det er
nødvendigt, at der udarbejdes mere præcise retningslinjer for, hvordan vi håndterer
ansøgninger og tildelinger af fripladser.
Der fremsendes forslag fra administrationen til dette.
Afgørelse:
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Sag nr. 336: Fortsættelse af snakken fra sidste møde om bestyrelsens fremtidige arbejde/
konstruktion.
Afgørelse:

Sag nr. 337: Eventuelt.
Afgørelse:

.
Annelies van der Meer

Vincent Breum

Susanne Eiler

Peter Østbirk

Anne Brøchner Andersen

Peter Menisnk

.

.

Vijitha Krishnarajah

