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REFERAT 
 

af møde i  
 

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole 
 

Dato: Onsdag, den 26. februar 2020 

Lokale: Rådhusvej 11 på lærerværelset 

Tidspunkt: Kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald: Anne Broechner. 

 

Med uanmeldt forfald:  
 

 
Indholdsfortegnelse: 
 
ÅBNE SAGER 

 
Sag nr. 357:  Orientering. (15 min.) 
 Kommende arrangementer: 
 Copenhagen Phil i marts, forårskoncert 2. maj og Slaraffen i maj måned. 
 
Sag nr. 358: Formandskab. (15 min.) 
 Ved sidste konstituering snakkede bestyrelsen om at dele formandskabet midt i valg- 
 perioden. Er dette stadig gældende? Er der andre tanker omkring dette nu? 
 
Sag nr. 359: Regnskab 2019. (15 min.) 
 
Sag nr. 360: Udviklingsområder. (30 min.) 
 På pædagogisk dag vil vi bruge tid på at dykke ned i nogle af de tiltag, vi satte i gang,  
 da vi lavede vores udviklingsprojekt tilbage i 2013/14. Hvordan er det gået med f.eks.  
 temaugen, musikklasserne, lejrskole osv.. Der er sket meget siden, både på skolen men 
 så sandeligt også i samfundet omkring os. Skal vi rette til på vores aktiviteter, og hvordan? 
 
 Siden har vi i år sat projekt KLUB i gang. Kan vi udvikle dette yderligere? 
 Vi har også ændret og omstruktureret vores talentarbejde, er dette tilfredsstillende? 
 Er der andre områder, hvor vi ser mulighed og behov for at udvikle vore tilbud? 
 
Sag nr. 361: Kultur og fritidspolitikken (brochure medsendt). (30 min.) 
 Hvordan spiller vi allerede ind i denne? Og er der steder, hvor vi med fordel kunne  
 udvikle os yderligere med baggrund i Kultur- og fritidspolitikken? 
 
Sag nr. 362: Opgaver for bestyrelsen. (15 min.) 
 Giver punkterne nogle opgaver til bestyrelsen som skal løftes? 
 
Sag nr. 363: Eventuelt 
 Herunder dato for næste møde. 
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ÅBNE SAGER 
 
Sag nr. 357:  Orientering. (15 min.) 
 Kommende arrangementer: 
 Copenhagen Phil i marts, forårskoncert 2. maj og Slaraffen i maj måned. 
 
Afgørelse: Peter orienterede om arrangementer og om USK, Skru–Op, fremtiden for animationslinjen på 
 regionalt plan, og om status på orkestermester. 
 
 
Sag nr. 358: Formandskab. (15 min.) 
 Ved sidste konstituering snakkede bestyrelsen om at dele formandskabet midt i valg- 
 perioden. Er dette stadig gældende? Er der andre tanker omkring dette nu? 
 
Afgørelse:    Punktet tages op på næste møde, da formanden ikke er til stede.  
 
 
Sag nr. 359: Regnskab 2019. (15 min.) 
 
Afgørelse: Regnskab godkendt. Bestyrelsen glæder sig over resultatet og over, at det giver mulighed for 
 at være mere proaktive.  
 
 
Sag nr. 360: Udviklingsområder. (30 min.) 
 På pædagogisk dag vil vi bruge tid på at dykke ned i nogle af de tiltag, vi satte i gang,  
 da vi lavede vores udviklingsprojekt tilbage i 2013/14. Hvordan er det gået med f.eks.  
 temaugen, musikklasserne, lejrskole osv.. Der er sket meget siden, både på skolen men 
 så sandeligt også i samfundet omkring os. Skal vi rette til på vores aktiviteter, og hvordan? 
 
 Siden har vi i år sat projekt KLUB i gang. Kan vi udvikle dette yderligere? 
 Vi har også ændret og omstruktureret vores talentarbejde, er dette tilfredsstillende? 
 Er der andre områder, hvor vi ser mulighed og behov for at udvikle vore tilbud? 
 
Afgørelse:   Emnerne for pædagogisk dag blev rundet og drøftet.  Der meldes ud hvad resultatet bliver i 
 f.eks. nyhedsbrevet. 
 
 Udviklingsområder kunne være: talentklasser, klub tilbuddet, vores tilbud i Stenlille og på 
 Holbergskolen, og udvikling i lokalområderne.   
 
 
Sag nr. 361: Kultur og fritidspolitikken (brochure medsendt). (30 min.) 
 Hvordan spiller vi allerede ind i denne? Og er der steder, hvor vi med fordel kunne  
 udvikle os yderligere med baggrund i Kultur- og fritidspolitikken? 
 
Afgørelse: Vi snakkede omkring politikken, og omkring hvad vi evt. kan spille ind med. Det var en livlig 
 og interessant diskussion.  
 
 
Sag nr. 362: Opgaver for bestyrelsen. (15 min.) 
 Giver punkterne nogle opgaver til bestyrelsen som skal løftes? 
 
Afgørelse: Kan nogen være med til at modtage billetter.  Peter og Jannik melder tilbage på mail. 
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Sag nr. 363: Eventuelt 
 Herunder dato for næste møde. 
 
 Afgørelse: Næste møde 13.maj 19.15. 
 
 Solvor foreslår, at vi tager et punkt op på næste møde, hvor forslag til aktiviteter, der er 
 Udadrettede, tages op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      . 
Solvor Østvang   Vincent Breum 
Sign.    Sign. 
 
                                                                                                                      . 
Jannik Svensson   Peter Østbirk 
Sign.    Sign. 
  
 
                                                             
Peter Mensink 
Sign. 


