Sorø Kommune

Dato 29.11.2018

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Sidenr. 200
Formand: SE

DAGSORDEN
til møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Onsdag, den 5. december 2018

Lokale:

Hos Susanne Eiler, Stationspladsen 2 C, Sorø – (til
venstre for Cafeen, Skotte og Stentoft)

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.15

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 338: Bestyrelsen opfordres til at orientere sig i nyhedsbrev og på hjemmeside i forhold til
kommende arrangementer.
Peter informerer om Ani-Lab 2019.
SUP – Sorø Ungdoms Projekt og samarbejdet med de unge om at få et aktivt ungdomsliv i gang.
Sag nr. 339: Bestyrelsens fremtidige arbejde og arbejdsgrundlag. (bilag)
7. november afholdt bestyrelsen et ekstraordinært bestyrelsesmøde med fokus på,
hvordan bestyrelsen fremover skal sammensættes, afholde møder og hvilke opgaver,
der ligger i bestyrelsen. Dette er mundet ud i en række anbefalinger og fælles tanker.
Disse er efterfølgende sammenskrevet af Anne Brøchner og Peter Mensink, og er vedhæftet dagsordenen som bilag.
På den baggrund opfordrer formand, Susanne Eiler, og leder, Peter Mensink, til at bestyrelsen under dette punkt beslutter, at den nye bestyrelse, som sin første opgave, laver en ny styrelsesvedtægt, der er tilrettet med de ændringer, man enedes om på det
ekstraordinære møde.
Sag nr. 340: Afholdelse af valg.
Der skal i januar måned 2019 afholdes nyvalg til bestyrelsen, for en kommende 2 årig
periode. I den forbindelse skal bestyrelsen tage stilling til en valgprocedure: hvornår og
hvor afholdes valget? Hvordan informere vi bedst muligt om valget og på en måde, der
giver interesserede lyst til at gå ind i arbejdet? Og hvordan hjælper vi den nye bestyrelse bedst muligt, så de lange snakke og fælles drøftelser, denne bestyrelse har haft omkring bestyrelsesarbejdet, giver liv og et godt afsæt for den nye bestyrelse.
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Sag nr. 341: Genoptagelse af sagn nr. 335, fra bestyrelsesmødet den 26. september 2018. (bilag)
Bestyrelsen vedtog på dette møde, at iværksætte det fremsendte forslag fra administrationen omkring forvaltning og tydeliggørelse af økonomiske fripladser. Bestyrelsen havde det forslag, at der blev kigget på om grænserne for opnåelse af friplads skulle ændres, så den afsatte sum til økonomiske fripladser på kr. 30.000 bedre kunne række til
de fripladsansøgninger, der er. Administrationen har derfor nu udarbejdet et forslag til
nye indtægtsgrænser.
Sag nr. 342: Bestyrelsen runder af efter 2 års arbejde. Her er der plads til løs snak og til at sige
Farvel til de, der ikke fortsætter.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 338: Bestyrelsen opfordres til at orientere sig i nyhedsbrev og på hjemmeside i forhold til
kommende arrangementer.
Peter informerer om Ani-Lab 2019.
SUP – Sorø Ungdoms Projekt og samarbejdet med de unge om at få et aktivt ungdomsliv i gang.
Afgørelse:

Sag nr. 339: Bestyrelsens fremtidige arbejde og arbejdsgrundlag. (bilag)
7. november afholdt bestyrelsen et ekstraordinært bestyrelsesmøde med fokus på,
hvordan bestyrelsen fremover skal sammensættes, afholde møder og hvilke opgaver,
der ligger i bestyrelsen. Dette er mundet ud i en række anbefalinger og fælles tanker.
Disse er efterfølgende sammenskrevet af Anne Brøchner og Peter Mensink, og er vedhæftet dagsordenen som bilag.
På den baggrund opfordrer formand, Susanne Eiler, og leder, Peter Mensink, til at bestyrelsen under dette punkt beslutter, at den nye bestyrelse, som sin første opgave, laver en ny styrelsesvedtægt, der er tilrettet med de ændringer, man enedes om på det
ekstraordinære møde.
Afgørelse:

Sag nr. 340: Afholdelse af valg.
Der skal i januar måned 2019 afholdes nyvalg til bestyrelsen, for en kommende 2 årig
periode. I den forbindelse skal bestyrelsen tage stilling til en valgprocedure: hvornår og
hvor afholdes valget? Hvordan informere vi bedst muligt om valget og på en måde, der
giver interesserede lyst til at gå ind i arbejdet? Og hvordan hjælper vi den nye bestyrelse bedst muligt, så de lange snakke og fælles drøftelser, denne bestyrelse har haft omkring bestyrelsesarbejdet, giver liv og et godt afsæt for den nye bestyrelse.
Afgørelse:
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Sag nr. 341: Genoptagelse af sagn nr. 335, fra bestyrelsesmødet den 26. september 2018. (bilag)
Bestyrelsen vedtog på dette møde, at iværksætte det fremsendte forslag fra administrationen omkring forvaltning og tydeliggørelse af økonomiske fripladser. Bestyrelsen havde det forslag, at der blev kigget på om grænserne for opnåelse af friplads skulle ændres, så den afsatte sum til økonomiske fripladser på kr. 30.000 bedre kunne række til
de fripladsansøgninger, der er. Administrationen har derfor nu udarbejdet et forslag til
nye indtægtsgrænser.
Afgørelse:

Sag nr. 342: Bestyrelsen runder af efter 2 års arbejde. Her er der plads til løs snak og til at sige
Farvel til de, der ikke fortsætter.
Afgørelse:

.
Annelies van der Meer

Vincent Breum

Susanne Eiler

Peter Østbirk

Anne Brøchner Andersen

Peter Mensink

.

.

Vijitha Krishnarajah

