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REFERAT 
 

af møde i  
 

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole 
 

 

 

 

Dato: Torsdag, den 22. september 2022 

Lokale: Rådhusvej 11 på lærerværelset 

Tidspunkt: Kl. 19.00 – 21.00 

Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald:  

Solvor Østvang, Jannik Svensson er ikke bestyrelsen, 
så længe han ikke har børn i skolen. 

Med uanmeldt forfald:  
 

 

 

 

Indholdsfortegnelse: 
 
ÅBNE SAGER 

 
Sag nr. 391:  Orientering om skolen. (Nikolaj Wolf). 
 Kommende og afviklede aktiviteter samt ansættelser med mere. 
 
Sag nr. 392: Status på ansættelse af ny leder. (Nikolaj Wolf og Peter Østbirk). 
 
Sag nr. 393: Hvordan vil bestyrelsen gerne byde den nye leder velkommen og være med til at sikre 

en god opstart for den nye leder? 
 Hvad skal bestyrelsen præsentere af idéer og visioner? 
 
Sag nr. 394: Næste års store forestilling. 
 Hvad er status på den store forestilling? 
 Arbejde med PR, musik mm. 
 
Sag nr. 395: Eventuelt. 
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ÅBNE SAGER 
 
Sag nr. 391:  Orientering om skolen. (Nikolaj Wolf). 
 Kommende og afviklede aktiviteter samt ansættelser med mere. 
 
Afgørelse: Præsentationsrunde af Bestyrelsen. Velkommen til ny repræsentant for forældrene, 

Christian Olesen. 
Nikolaj opsummerede Sorø Kommunes budget 2023 og forslaget om tilbagerul af mid-
ler til MusikMester. 
Han informerede om ansættelse af David Nejrup som PR medarbejder og Tyge Jessen 
som trompetlærer. 
Vi mangler elever hvilket betyder at vi kommer til at mangle en indtægt på ca. 120.000 
Og vi iværksætter tiltag for at få flere elever, men vi når ikke at indhente det vi mangler. 
Nikolaj foreslår en korrigering af forventet indtægt i 2023 for, at få budgettet til at passe. 
Vi har lidt polstring økonomisk, så vi forventer ikke underskud og håber på at kunne 
overføre penge til Teaterkoncerten.  Bestyrelsen påpeger, at vi skal gøre hvad vi kan 
for, at eventuelle overskydende midler bliver i eget budget. 

 
 
Sag nr. 392: Status på ansættelse af ny leder. (Nikolaj Wolf og Peter Østbirk). 
 
Afgørelse: Et enigt ansættelsesudvalg har peget på en kandidat. Vi har haft en god proces, og vi 

mangler kun at forhandle løn for, at den nye leder kan begynde 1. november. 
Vincent foreslog, at Nikolaj fortsætter på fuld tid i de første 14 dage af november for at 
overlevere. 

 
 
Sag nr. 393: Hvordan vil bestyrelsen gerne byde den nye leder velkommen og være med til at sikre 

en god opstart for den nye leder? 
 Hvad skal bestyrelsen præsentere af idéer og visioner? 
 
Afgørelse: Bestyrelsen ser frem til at samarbejde med en nye leder. 

Bestyrelsen vil lave visionsarbejde, som også kan hjælpe KFU med deres visionsarbej-
de. Dette arbejde skal selvsagt også laves sammen med den nye leder. 

 Det blev diskuteret om bestyrelsen skal udvides med fx en politisk repræsentant, eller 
en anden ekstern interessent. 
Det er vigtigt med synlighed - at vi får vist hvad vi laver til hverdag, vores aktiviteter og 
hvor mange børn, vi er kontakt med. 
Bestyrelsen ser det som en vigtig opgave lige nu, at vende de dalende elevtal. 

 
Sag nr. 394: Næste års store forestilling. 
 Hvad er status på den store forestilling? 
 Arbejder med PR, musik med mere. 
 
Afgørelse: Arbejdet er i fuld gang: sangene er ved at bliver arrangeret. I uge 44 holder vi temauge 

med Teaterkoncerten som emne. Vi er ved at søge fonde om støtte. Vi afholder pæda-
gogiskdag i januar hvor Teaterkoncerten bliver spillet igennem, og vi arbejder med den. 
Bestyrelsen forholdt sig til Solvors e-mail om scenograf og vedtog enstemmigt, at det 
ikke er en bestyrelsesopgave. Nikolaj kunne supplere med, at scenografen allerede var 
booket til en andet forestilling. 
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Sag nr. 395: Eventuelt. 
 
Afgørelse: Fripladsbeløbet er ved at blive brugt op. Bestyrelsen vil ved senere lejlighed se på om 

fripladsordningen skal justeres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      . 
Peter Østbirk    Vincent Breum 
Sign.    Sign. 
 
  
                                                                                                                      . 
Andreas Behrendt Lau   Christian Olesen 
Sign.    Sign. 
  
  
                                                          .    
Nikolaj Wolf 
Sign. 


