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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I KØGE MUSIKSKOLE 

Dato : Tirsdag 29. november 2011 kl. 18.00, Musikskolens 

mødelokale 

 

Mødedeltagere: 

 

Medlemmer: 

Marianne Wessmann, formand Mette Jorsø 

Kim Lindsø, næstformand Thomas Larsen 

Benny Juhl Thaarup, afbud Finn Løndal, afbud 

Anette Gervin-Andersen Gitte Bjørnson, fra kl.19.00 

Jakob Dalgas  

 

Fra administrationen: 

Asbjørn Keiding Lene Simonsen 

Søren Dahl-Pedersen, fra kl. 19.00 Otto Laust Hansen 

Niels Bent Petersen, afbud  

DAGSORDEN 
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT FRA MØDET 20. SEPTEM-

BER 2011 

 Godkendt med bemærkning om at visionsplanen fortsat skal væ-

re fast punkt på dagsordenen.  

 MGK elev Olivia Axelsen har meldt sig som elevrepræsentant til 

bestyrelsen – Olivia er medlem af bestyrelsen i resten af valgpe-

rioden. 

 

2. PERSONALENYT 

 Orienteringen taget til efterretning. 

 

3. ØKONOMI 2011 

 Seneste forbrugsrapport (pr. 31.10.2011) fra musikskolen peger 

i retning af et overskud i størrelsesordenen 100.000,00 til 

150.000,00 men blandt andet vikarforbruget og manglende af-

regninger for talentakademiet kan fortsat påvirke resultatet.  

 

4. SÆSONUDVIDELSE 34 TIL 36 UGER 

 Lærernes ønske om sæsonudvidelsen er særligt båret af en pæ-

dagogisk vurdering, samt et ønske om mindre ugentlig arbejds-

belastning for lærerne – særligt lærere med hel eller næsten 

fuldtid har nogle meget opslidende arbejdsuger. Endvidere bort-

falder musikugen som har været opfattet som en ”lønfri” uge og 

ikke helt i trit med arbejdstidsreglerne for området. 

 

     

 

Returadresse: 
Køge Musikskole 
Ved Stadion 1, 4600 Køge 

   

     
     

    

 
Dato 23. november 2011  

 

 

 

  

 
 

 

Køge Musikskole 

Ved Stadion 1 

4600 Køge 

 

www.koegemusikskole.dk 

 

Tlf. 56 64 06 60 

Fax 56 64 06 67 

 

Kontakt: 

Asbjørn Keiding 

Direkte tlf. 56 64 06 61 

Mail: asb-

joern.keiding@koege.dk 
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 Bestyrelsen havde en række kommentarer, spørgsmål og drøf-

telser til emnet. 

 

i. De to ekstra uger opleves af nogle bestyrelsesmedlem-

mer som en fordyrelse af musikskoleundervisningen. I 

beregningsmodellen blev fejlagtigt brugt priser fra 

Stevns musikskole, men den beregnede merindtægt vil 

dog alligevel udligne merudgiften. 

Bestyrelsen ønsker en yderligere drøftelse af, om den 

ekstraudgift kan findes inden for musikskolens egne 

budgetrammer. 

ii. Behov for en afklaring af, om udgiften til ekstra lønudgif-

ter over de næste to år dækkes med ekstrabevilling. Ef-

ter mødet er det afklaret med kulturchefen at beløbes ef-

ter gammel aftale (sommeren 2011) skal findes inden for 

musikskolens egne budgetrammer. 

iii. Ved mødet var det endnu afklaret om merforbruget på 

MGK kunne dækkes af eksterne midler. Efter mødet er 

dette nu faldet på plads, så musikskolens budget bliver 

ikke belastet af merforbruget. 

iv. En takstænding i forbindelse med en eventuel sæsonud-

videlse kan først ske i forbindelse med budgetlægning for 

2012- 2015. Det vil sige at bestyrelsen har god tid til at 

kvalificere beslutningen og en indstilling til byrådet. 

v. Et tilbud om fripladser som på ex. daginstitutionsområ-

det skal have politisk godkendelse. 

 

 Sagen tages op til fortsat drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

5. MGK SJÆLLAND 

 Orientering v/Otto Laust Hansen taget til efterretning. 

 

 Der er kommet bevillingsbrev fra Kunststyrelsen. Beløbet er la-

vere end ansøgt og ca. 300.000,00 lavere end 2011. Derfor er 

bevillingen allerede mødt med en klage herfra. Udover MGK 

Sjælland har MGK Hovedstaden og MGK Syd fået lavere bevilling 

end ansøgt. MGK lederne holder møde med Kunststyrelsens 

MGK konsulent om sagen. Videre orientering om sagen på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 

6. FREMTIDIGE EMNER 

 Fleksibel lektionslængde – 25, 30, 35 minutter etc. 

 Ændring af betalingsregulativ 

 Et fast meddelelsespunkt på dagsordenen 

 Elevfordelinger på instrumenter, geografi og skoler 

 Nyt om ombygningen af Borup rådhus 

 Orientering om fritidspas v/formanden 

 

7. Forslag til møderække for 2012: 

Tirsdag 17. januar 2012 

Onsdag 21. marts 2012 

Onsdag 30. maj 2012 

 
 

8. Eventuelt 

 


