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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Tirsdag, den 26. marts 2019

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 343: Hvem er vi, hver især – eller ”lær hinanden at kende”.
Sag nr. 344: Konstituering af bestyrelsen, formand og næstformand.
Sag nr. 345: Nye vedtægter.
Der er behov for at bestyrelsens styrelsesvedtægter bliver lavet om, så de matcher en
ny virkelighed.
Den gamle styrelsesvedtægt er tilgængelig på vores hjemmeside under punktet ”Om
skolen”.
Sag nr. 346: Opgaver for bestyrelsen de kommende 2 år.
Hvilke områder vil bestyrelsen gerne prioritere. Fik vi noget med fra dialogmødet med
forældre/elever? Er der andet, der har indflydelse på de kommende 2 års prioriteringer.
Sag nr. 347: Eventuelt.
Hvis tiden er til det, er der her plads til lidt generel information om, hvad der p.t. rører
sig på Sorø Musiske Skole. Jeg har med vilje valgt at sætte dette punkt sidst, da jeg
skønner, vi har brug for tid til at ”komme i gang” som bestyrelse.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 343: Hvem er vi, hver især – eller ”lær hinanden at kende”.
Afgørelse:

Vi præsenterede os for hinanden, så alle fik et billede af, hvem vi hver især er, og hvad
der har fået os til at træde ind i bestyrelsen.

Sag nr. 344: Konstituering af bestyrelsen, formand og næstformand.
Afgørelse:

Anne Brøchner vælges som formand det første år. Herefter skifter vi eventuelt formand.
Peter Østbirk træder gerne til der.

Sag nr. 345: Nye vedtægter.
Der er behov for at bestyrelsens styrelsesvedtægter bliver lavet om, så de matcher en
ny virkelighed.
Den gamle styrelsesvedtægt er tilgængelig på vores hjemmeside under punktet ”Om
skolen”.
Afgørelse:
.

Anne Brøchner og Peter Mensink kigger de gamle styrelsesvedtægter igennem

Sag nr. 346: Opgaver for bestyrelsen de kommende 2 år.
Hvilke områder vil bestyrelsen gerne prioritere. Fik vi noget med fra dialogmødet med
forældre/elever? Er der andet, der har indflydelse på de kommende 2 års prioriteringer.
Afgørelse:

Bestyrelsen arbejder videre med klubtanken. Målgruppen kunne være 4. - 8. klasse.
Jannik og Anne vil gerne være med. Vincent vil gerne være tovholder på et par pilot
aftener. Vi tænker at forældrene får en stor rolle i udviklinger af klubaftnerne.
Vi havde en god og konstruktiv dialog for at finde den rette model for, hvad vi vil som
bestyrelse.
Det peger frem mod et spændende bestyrelsesår.

Sag nr. 347: Eventuelt.
Hvis tiden er til det, er der her plads til lidt generel information om, hvad der p.t. rører
sig på Sorø Musiske Skole. Jeg har med vilje valgt at sætte dette punkt sidst, da jeg
skønner, vi har brug for tid til at ”komme i gang” som bestyrelse.
Afgørelse:

Punktet blev ikke nået. Peter nåede lige at berøre at der skal udarbejdes ”handlekatalog” til budget 2020, hvilket indebærer at Sorø Musiske Skole, skal pege på steder i
driften hvor der kan spares ca. 75.000,- i budget 2020. Det betyder ikke at det vil ske,
men der skal være et udvalg af muligheder når byrådet skal lægge budgettet, og hvis
det viser sig at der skal laves besparelser. Vi laver et hurtigt møde inden d. 25.4. med
dette punkt som eneste.
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Solvor Østvang
Sign

Vincent Breum
sign

Jannik Svensson
Sign

Peter Østbirk
sign

Anne Brøchner Andersen
Sign

Peter Mensink
sign

.

.

