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REFERAT
til møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Onsdag, den 2. oktober 2019

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald: Peter Østbirk.

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 349: Orientering til bestyrelsen om sæsonopstart, elevindmeldelser osv.
Sag nr. 350: Nyt omkring personale og arbejdsmiljø.
Sag nr. 351: Slaraffen – En børnekulturel dannelsesrejse.
Orientering til bestyrelsen om projektet og perspektiverne for Sorø Musiske Skole.
Sag nr. 352: Budgetforslag 2020 Sorø Kommune.
Budget 2020 ligger forhåbentlig klar til førstebehandling, der er derfor mulighed for at
bestyrelsen kan udarbejde høringssvar til budgetforslaget.
Sag nr. 353: Vedtægter. Bilag vedlagt.
I forlængelse af tidligere beslutning i bestyrelsen om revidering af bestyrelsens vedtægter, har bestyrelsens formand og skolens leder kigget vedtægterne igennem, og fremlægger et forslag til reviderede vedtægter. Såfremt bestyrelsen kan godkende disse,
sendes de videre til endelig godkendelse i Sorø Byråd.
Sag nr. 354: Klub.
Bestyrelsen vedtog på sidste bestyrelsesmøde, at igangsætte et forsøg med ”klub”aftener. Vincent har påtaget sig opgaven og fortæller på mødet, om hvordan det går.
Sag nr. 355: Bestyrelsen i arbejdstøjet.
Praktisk arbejde, skrivning eller andet.
Sag nr. 356: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 349: Orientering til bestyrelsen om sæsonopstart, elevindmeldelser osv.
Afgørelse:

Lederen gennemgik elevstatistikken for sæson 2019/20. Bestyrelsen fik en oversigt
over de foreløbig planlagte aktiviteter i sæsonen. Solvor fortalte om cafekoncert i
Stenlille hvor Stenlille kulturhus afprøves som koncertsted.

Sag nr. 350: Nyt omkring personale og arbejdsmiljø.
Afgørelse:

Leder og lærere orienterede om APV’en. Der er ikke nogen graverende ting i APV’en.
Det er dog ærgerligt at ikke alle svarer.
Lederen orienterede om opsigelse af Bonnie Christiansen begrundet i manglende
elever til faget. Opsigelse fra klaverlærer Rasmus Kjær, samt ansættelse af klavervikar
Artur Tuznik i stedet for Rasmus. Samt om barselsorlover og de ansatte barselsvikarer.

Sag nr. 351: Slaraffen – En børnekulturel dannelsesrejse.
Orientering til bestyrelsen om projektet og perspektiverne for Sorø Musiske Skole.
Afgørelse:

Der blev orienteret om projektet. Bestyrelsen opfordrer til, at der er opmærksomhed omkring, hvor meget projektet kommer til at fylde i forhold til Sorø Musiske
Skoles andre aktiviteter.

Sag nr. 352: Budgetforslag 2020 Sorø Kommune.
Budget 2020 ligger forhåbentlig klar til førstebehandling, der er derfor mulighed for at
bestyrelsen kan udarbejde høringssvar til budgetforslaget.
Afgørelse:

Vi har ikke haft mulighed for at kigge på materialet, da det først blev tilgængeligt samme aften som mødet, derfor blev der ikke udarbejdet et høringssvar. Ledelse og MEDudvalg ser på det fredag den 4.oktober. Når der vides mere, efter dette, vil bestyrelsen
overveje, om der skal udarbejdes et høringssvar.

Sag nr. 353: Vedtægter. Bilag vedlagt.
I forlængelse af tidligere beslutning i bestyrelsen om revidering af bestyrelsens vedtægter, har bestyrelsens formand og skolens leder kigget vedtægterne igennem og fremlægger et forslag til reviderede vedtægter. Såfremt bestyrelsen kan godkende disse
sendes de videre til endelig godkendelse i Sorø Byråd.
Afgørelse:

Forslaget er vedtaget og sendes videre til behandling i Sorø Byråd

Sag nr. 354: Klub.
Bestyrelsen vedtog på sidste bestyrelsesmøde, at igangsætte et forsøg med ”klub”aftener. Vincent har påtaget sig opgaven og fortæller på mødet, om hvordan det går.
Afgørelse:

Vincent savner, at der kommer andre elever end dem, han selv og deltagende forældre
har hevet med. Vi tager det op som punkt på kommende lærermøde.
Vi snakkede rundt om, hvordan vi kan gøre klubaftenen endnu bedre.
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Sag nr. 355: Bestyrelsen i arbejdstøjet.
Praktisk arbejde, skrivning eller andet.
Afgørelse:

Punktet blev ikke nået.

Sag nr. 356: Eventuelt.
Afgørelse:

Der var intet til punktet.

.
Solvor Østvang
sign.

Vincent Breum
sign.

Jannik Svensson
sign.

Peter Mensink
sign.

.

Anne Brøchner Andersen
sign.
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