
 

Referat fra Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole 
Torsdag d. 15. dec. 2016 kl. 18.00 – 21.00  
Kulturskolen, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Jan, Ane, Jette, Thomas, Anders, Jens, Dorthe, Morten, Bent, Tamara (suppleant for 
Sonja), Finn og Kasper (referent)  
Afbud: Mette Bay, Line, Sonja 

 
 
 

TID EMNE (ANSVARLIG) HVAD SKAL VI UDRETTE? BESLUTNING/NOTER 

18.00 DAGENS SANG Løfte taget… Juleoverraskelse: Juniorkoret 
sang ”All I want for 
Christmas” for os i korlokalet 
. 

18.05 Velkomst ved 
formand og 
næstformand. 

 Anders fortalte om processen 
mellem formand og 
næstformand og ledelsen op 
til mødet for at skabe en god 
dagsorden. 
- Hvordan kan vi bruge 
hinanden bedst muligt for at 
styrke Kulturskolen 
fremover? Anders lavede en 
gennemgang af dagsordenen.  

18.15 Bestyrelsens opgaver 
og rammer. Finn 
fremlægger og vi har 
en god debat. 

En afklaring af hvad 
bestyrelsens opgaver og 
rammer er.  

Finn gennemgik fremsendte 
bilag: ”Bestyrelsens opgaver 
og rammer”.  
Herefter var der en dialog om 
opgaver og rammer. Der var 
bl.a. forslag fra Jan Andersen 
om at bestyrelsen kunne 
være mere aktiv og 
deltagende i Kulturskolens 
hverdag. Hvordan bliver der 
flere ”kulturbærere” i 
kommunen? 
Jette Rask finder det vigtigt 
at man i det politiske lag 
diskuterer hvad der 
forventes af Kulturskolen – 
Jette ønsker at alle børn skal 
deltage i kulturaktiviteter – i 
hvert fald tilbydes det. Bent 



Selchau: børnene skal blive 
inspireret af det højere 
niveau til f.eks. koncerter. 
Finn: vi er nysgerrige på 
hvordan andre kulturskoler i 
andre kommuner laver 
samarbejde med 
folkeskolerne. 
Anders spurgte ledelsen 
hvorfor andre kommuners 
kulturskoler har valgt 
brugerråd fremfor 
bestyrelse. Finn: en længere 
rejse der handler om at 
ledelsesretten kan være 
mere udfordrende at udøve i 
forhold til en bestyrelses 
rammebeføjelser end med et 
brugerråd – det fungerede 
ikke med bestyrelse, f.eks. i 
Vesthimmerland Kulturskole. 
 
Thomas Vammen: Jeg kan 
godt savne mere 
opmærksomhed til de 
almene elever til nogle større 
events.  
Dorthe: Det er meget 
inspirerende for Arden 
Skoles elever at der er 
mindre koncerttiltag med 
sammenspilshold. 
Finn: Det er vigtigt at 
pointere at projekter løftes 
bedst i et fællesskab mellem 
elever, forældre, undervisere 
og ledelsen mf.  

18.45 Gennemgang af 
budget ved Finn. 

Få et godt kendskab til den 
økonomiske situation lige nu.  
 

Finn gennemgik fremsendte 
budget 2017 og Forventet 
regnskab 2016 (bilag). 
Jens Olesen: Kan man søge 
private midler? Svar fra Finn: 
Som kommunal institution 
kan vi ofte ikke søge private 
fonde. Jan spurgte ind til 
økonomien bag Korskolen og 
Kulturskolens koncerter og 



Finn forklarede hvordan det 
hænger sammen. 

19.15 PAUSE …  
19.25 Kommende møder 

og temamøder. Bilag 
fremsendes senest 
fredag d. 9. dec. 
Anders og Finn 

Hvad kunne være fremtidige 
temaer som tages op i 
bestyrelsen? 
 
 

Finn gennemgik oplæg til 
temaer (bilag). 
Særligt ønsker ledelsen at 
komme videre med: 

- Balletundervisning fra 
sæson 2017/2018 

- Korskolen vil udvikle 
et blandet kor for 
drenge og piger i 0. – 
2. kl. både med 
optagelsesprøve og 
bredt. 

Bestyrelsen bakker op om 
begge projekter. 
 
Der er enighed i bestyrelsen 
om at vi går i research på 
forskellige 
foregangseksempler i andre 
kommuners musik- og 
kulturskoler. 
Anders er interesseret i at 
invitere folkeskolerne ind og 
høre om ønsker, 
udfordringer og erfaringer. 
Hvordan kobler vi 
Kulturskolens og 
folkeskolernes 
virkeligheder? 
 
Bestyrelsen bakker også op 
om temaer om bredde og 
talentudvikling. 

20.10 Eventuelt  
 

 

20.20 PAUSE …  

20.30 Mødeevaluering og 
aftale næste møde. 

Hvad nåede vi i dag? 
 

Mandag d. 6. marts – 
Kulturskolen undersøger om 
det kan være i Hadsund 
Kulturcenter. 

20.55 GODNATSANG Gå opløftede hjem… Vi sang ”Dejlig er Jorden”  

 
 


