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Referat
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

8. december 2021

Lokale:

Rådhusvej 11, Sorø

Tidspunkt:

Kl. 19.15 – 21.15

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Solvor Østvang.
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 376: Ansættelse af ny leder på Sorø Musiske Skole.
Da Peter Mensink har valgt at fratræde sin stilling som leder af Sorø Musiske Skole pr.
1. juni 2022, deltager fagcenterchef, Stine Rich Klausen, og souschef, Nikolaj Wolf, i
dette møde.
Der vil under punktet blive drøftet følgende:
•
•
•
•
•

Tidsplan for ansættelsesprocedure
Lederprofil og stillingsbeskrivelse
Ansættelsesudvalg
Fastlæggelse af de nødvendige møder i bestyrelsen
Andet relevans for sagen

Da dette punkt er tilføjet senere, er det aftalt mellem formanden og lederen, at bestyrelsen i fællesskab laver en prioritering af de resterende punkter, når dette punkt er overstået.
Sag nr. 377: Orientering fra ledelsen.
Sag nr. 378: Konstituering af bestyrelsen.
Sag nr. 379: Bekendtgørelse om musikskoler. Bilag vedhæftet.
”bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/5 2013), bekendtgørelse af lov om
musik, § 3a, stk. 4 (LBK nr. 32 af 14 januar 2014)”
Det er ovenstående lovgrundlag musikskolen (Sorø Musiske Skole) drives under.
Bestyrelsen gennemgår lovgrundlaget.
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Sag nr. 380: Forretningsorden. Bilag til hvordan en forretningsorden kan se ud er vedhæftet.
I vedtægterne står beskrevet, at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.
Sag nr. 381: Budget 2022.
Såfremt der er et vedtaget budget for 2022 kan dette fremlægges. Ellers giver lederen
en mundtlig orientering om, hvad forventningen er til det kommende budget.
Sag nr. 382: Status efter to sæsoner med nedlukningsperioder.
Hvordan har det påvirket elevtallet?
Påvirker det økonomien?
Hvad er der foreløbig sat i gang eller tænkes sat i gang af aktiviteter.
Sag nr. 383: Hvordan får vi engageret flere forældre i bestyrelsesarbejdet?
Med kun to forældre indvalgt i bestyrelsen efter valget i september 2021, er der en
akut mangel på flere forældre i bestyrelsen.
Hvor kan vi sætte ind?
Sag nr. 384: Fest?
Lærerrepræsentant Solvor Østvang har på et tidligere møde foreslået, at der blev
afholdt en fest for elever og forældre.
Sag nr. 385: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 376: Ansættelse af ny leder på Sorø Musiske Skole.
Da Peter Mensink har valgt at fratræde sin stilling som leder af Sorø Musiske Skole pr.
1. juni 2022, deltager fagcenterchef, Stine Rich Klausen, og souschef, Nikolaj Wolf, i
dette møde.
Der vil under punktet blive drøftet følgende:
•
•
•
•
•

Tidsplan for ansættelsesprocedure
Lederprofil og stillingsbeskrivelse
Ansættelsesudvalg
Fastlæggelse af de nødvendige møder i bestyrelsen
Andet relevans for sagen

Da dette punkt er tilføjet senere, er det aftalt mellem formanden og lederen, at bestyrelsen i fællesskab laver en prioritering af de resterende punkter, når dette punkt er overstået.
Afgørelse:

Bestyrelsen, Stine og Nikolaj talte om ansættelsesforløbet. Vi har en skitseret tidsplan
som Nikolaj gør færdig. Vi talte om hvad en ny leder skal kunne og hvad der skal stå i
opslaget. Opslaget skal være klart 1/2-22 og samtalerne vil ligge i marts

Sag nr. 377: Orientering fra ledelsen.
Afgørelse:

Peter orienterede om elevtal efter nedlukninger. Det ser rimeligt ud, men vi kan mærke
at vi har færre elever nu. Det må forventes at tage nogle år at komme tilbage på niveauet før nedlukningerne.

Sag nr. 378: Konstituering af bestyrelsen.
Afgørelse:

Peter Østbirk er valgt som formand
Jannik Svensson valgt som næstformand

Sag nr. 379: Bekendtgørelse om musikskoler. Bilag vedhæftet.
”bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/5 2013), bekendtgørelse af lov om
musik, § 3a, stk. 4 (LBK nr. 32 af 14 januar 2014)”
Det er ovenstående lovgrundlag musikskolen (Sorø Musiske Skole) drives under.
Bestyrelsen gennemgår lovgrundlaget.
Afgørelse:

Bestyrelsen er orienteret om bekendtgørelsen.

Sag nr. 380: Forretningsorden. Bilag til hvordan en forretningsorden kan se ud er vedhæftet.
I vedtægterne står beskrevet, at bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.
Afgørelse:

Godkendt.
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Sag nr. 381: Budget 2022.
Såfremt der er et vedtaget budget for 2022 kan dette fremlægges. Ellers giver lederen
en mundtlig orientering om, hvad forventningen er til det kommende budget.
Afgørelse:

Peter gav en mundtlig orientering, der fremsendes et skriftligt budget til bestyrelsen.

Sag nr. 382: Status efter to sæsoner med nedlukningsperioder.
Hvordan har det påvirket elevtallet?
Påvirker det økonomien?
Hvad er der foreløbig sat i gang eller tænkes sat i gang af aktiviteter.
Afgørelse:

Der henvises til den generelle orientering under punkt 372

Sag nr. 383: Hvordan får vi engageret flere forældre i bestyrelsesarbejdet?
Med kun to forældre indvalgt i bestyrelsen efter valget i september 2021, er der en
akut mangel på flere forældre i bestyrelsen.
Hvor kan vi sætte ind?
Afgørelse:

Punkt udsat.

Sag nr. 384: Fest?
Lærerrepræsentant Solvor Østvang har på et tidligere møde foreslået, at der blev
afholdt en fest for elever og forældre.
Afgørelse:

Punkt udsat.

Sag nr. 385: Eventuelt
Afgørelse:

Næste møde 30. marts 2022, kl. 19.15
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Vincent Breum
Sign.

.
Jannik Svensson
Sign.

Peter Østbirk
Sign.

Andreas Behrendt Lau
Sign.

Peter Mensink
Sign.

.

