Referat af
KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I KØGE
MUSIKSKOLE
onsdag d. 2. september 2020 kl. 19.00 til 21.00
i salen på musikskolen.

Mødedeltagere:
Erik Swiatek, Køge Byråd
Afbud
Rikke Hostrup Haughbølle,
forældrerepræsentant
Gert Lukowski,
Venneforeningen
Afbud
Urzula Larsen, repræsentant
for daginstitutionsområdet
Afbud
Henrik Jansberg,
lærerrepræsentant (TR)
Mette Bode, suppleant
forældrerepræsentant

Kirsten Larsen, Køge Byråd
Afbud
Mette Rønne,
forældrerepræsentant
Jacob Brus Mortensen
repræsentant for
skolelederne
Tobias Heby-Tornqvist og
Amalie Bjørnson
elevrepræsentanter
Gitte Bjørnson
lærerrepræsentantsuppleant
Søren Johansen
forældrerepræsentant
suppleant
Afbud

Køge Musikskole
Ved Stadion 1
4600 Køge
www.koegemusikskole.dk
Tlf. 5667 6970
Kontakt:
Thomas Winther
Mobil: 2151 1253
Mail:
thomas.winther@koege.dk

Fra administrationen deltog uden stemmeret:
Thomas Winther,
Lene Simonsen,
musikskoleleder
afdelingsleder
Rasmus Byg, administrativ
leder

DAGSORDEN:
Thomas Winther bød velkommen. Bestyrelsen har nu igen
elevrepræsentanter, velkommen til Tobias og Amalie.
Også velkommen til Mette Bode, ny forældresuppleant.
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN:
Godkendt.
2. VALG AF FORMAND:
Mette Rønne genvalgt som formand.
Rikke Haugbølle valgt som næstformand.
3. ORIENTERINGER
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•

Siden sidst v/Thomas (TW), Rasmus (RB) og Lene (LS):
TW orienterede og gav et øjebliksbillede af økonomi og
elevtal.
Samlet budgetramme på omkring 20 mill., heraf 10 mill.
fra Køge Kommune, knapt 4 mill. stammer fra
egenindtægter (staten/deltagerbetaling) og omkring 7
mill. til MGK fra staten.
Efter sommerferien manglede 40% elever sammenlignet
med sidste år. Efter en annoncekampagne og tilbud om
prøvetimer, har musikskolen indhentet en del, således der
pt. er en nedgang i elevantallet på 25%. Dette billede er
desværre gældende for alle landets musik- og
kulturskoler.
I 2020 er der fokus på opstart af musikbørnehuset
Mælkebøtten, udvikling af on-line tiltag, udvikling af
samarbejder med daginstitutioner, folkeskoler – herunder
valgfag og korområdet.
Direktionen har indstillet til byrådet, at der afsættes
midler til at renovere og forbedre foyerområdet på
Musikskolen samt forbedring af lokalernes lydisolering.
Beslutning træffes senere året.
Forældrerepræsentanterne fremførte, at de som
bestyrelsesmedlemmer, i samarbejde med lærere fra
musikskolen, kan påvirke politikerne via læserbreve og
direkte kontakt til Kulturudvalget.
Sammenspilsmulighederne bør forbedres.
Siden sidste møde har vi oplevet både nedlukning og
genåbning grundet Corona-krisen. Retningslinjerne har
afgjort hvilke muligheder der er, både vedr. antal personer
i lokaler, adgangsforhold, afspritning, og det konkrete fag.
Korsangsrestriktionerne forventes at blive lempet inden
længe.

•

Musikskolen under Corona:
Pr. 3/8 manglede musikskolen 40 % tilmelding
sammenlignet med sidste år på samme tid. Pr. 1/9 ligger
vi 25 % under tidligere år. Indtægterne er dog kun faldet
16%. Der vil mangle ca. 250.000,-kr. i budgettet grundet
manglende indtægter.
Det har været positivt at kunne byde ind med
lærerkapacitet i nye sararbejder foranlediget af ledig tid til
nye opgaver hos nogle medarbejdere.
Corona nedlukningen gav stor ny viden og de gode
erfaringer skal bringes videre.
Hold fast i ny viden og udvikle på hardware, gerne på nye
fælles platforme.
Vi udvikler på koncert-tiltag i en coronatid ude i byen og i
større lokaler rundt omkring. Koncerter i skolegårde!
Nærværende krise har også ramt idrætten og butikker, så
vi er ikke alene, desværre.
Idé: Er det nu, vi skal bejle til at tiltrække andre
kunstarter også, så der kan arbejdes mere tværæstetisk?
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•

Orientering fra Venneforeningen:
Sommer-campen blev gennemført i en Corona-version, så
næsten alle, der ville med, kunne deltage.
De ældre elever fik deres egen camp. Flere weekend
camps? Hvilken strategi for området? Vi evaluerer
området og lægger en ny strategi. Et særligt punkt på
næste bestyrelsesmøde.

4. MØDEDATOER 2020/2021
Der udsendes en doodle, to møder pr. halvår, dvs. ca. en gang i
kvartalet.
5. EVT.
Rikke:
Nyt punkt på dagsordenen med nyt fra elevrepræsentanterne? Kommer
med på næste dagsorden.
Vi bør undersøge hvorfor andre unge IKKE er elever på Musikskolen.

Referat v./ LS
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