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Referat Bestyrelsesmøde den 28/11 2018 kl. 18.00 – 21.00. 

Sted: Kulturskolehuset lokale 310, Christiansgade 1, 9500 Hobro. 
 

Tilstede : Anders Lillebæk Jakobsen, Bent Selchau, Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Jane 

Wieben, Joan-Marianne, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Mikael Lytken, Morten Appel Bækgaard,  

Thomas Sørensen,  Ask Andreassen (referent) 

 

Afbud: Pia Helt, Dyhrberg Nielsen. 

 

1. Velkomst og sang 

 

2. Præsentationsrunde  

 

 

3. Opsamling fra Temadag og besøg fra Norge – Deltagelse på temadag er et af de nye tiltag, 

vi har sat i gang. De der var til stede giver en kort tilbagemelding, og bestyrelsen drøfter, om 

det er et tiltag, vi skal gentage. Orientering og beslutning. 

fællesdag ansatte og bestyrelse  

 

Det gav god mening at mødes og formen rummede kvalitet for både ansatte og bestyrelse. 

Synlighed og forskellighed i de enkelte indslag gav mening for de fremmødte. 

En lignende dag søges afviklet umiddelbart før eller efter sommerferien, evt på en hverdag. 

 

Kort tilbagemelding på besøg fra kulturskolerne i Kristiansand kommune. Orientering 

Besøget Norge gav god mening professionelt idet deres skoler var sammenlignelige uden at 

være som os, og har afstedkommet en mulig turné til Norge for talentklassen.  

 

       

 

4. Bestyrelsen konstitueres – Vi skal vælge formand og næstformand. Anders vil gerne tage en 

tørn mere som formand, men opfordrer alle til at overveje, om de kunne have lyst. 

Beslutningspunkt. 

 

Det støttes op om formandens kandidatur i gennem det arbejde der er lagt i opgaven i den 

forgangne periode, Anders Lillebæk Jakobsen er derfor genvalgt som formand.  

Næstformand: Morten Appel Bækgaard - genvalgt  

 

5. Bestyrelsens samarbejde og opgaver 

a. Mødelederrolle – forslag om at dele mødelederrollen. Tanken er, at de som har lyst 

på skift kan varetage mødelederrollen. På den måde kan vi få forskellige 

kompetencer i spil og forhåbentlig udvikle vores møder på den vis. 

Beslutningspunkt. 

Der er tilslutning til den delte mødeledelse, der udover rollen som mødeleder rummer 1 

times formøde med kulturskolelederen.  
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b. Fokus punkter. Valg af områder og løsning af opgaven. Overblik over valg af 

fokusområder – hvem har valgt hvad. Beslutning om, hvad vi vil forpligte os til i 

forhold til områderne. Beslutningspunkt. 

 

Bestyrelsen bakker op om besøg til arrangementer i de fagområder der via en doodle 

er blevet fordelt. Det skønnes at besøgene vil medvirke til bedre forståelse af den 

fulde bredde i Kulturskolens tilbud og udbud, med en kvalificerende virkning af 

bestyrelsens arbejde. 

 

6. Budget 2019 – Hørringspunkt. 

a. Budget fremsendes pr. 25.10.18.  

Det tegner til at det er lykkedes at vende et underskud på ca. 150.000 kr. til et overskud i 

størrelsesordenen 150.000 kr. i indeværende regnskab. 

Den nævnte beløbsramme vil give muligheder for at igangsætte nye tiltag i kulturskolen.  

 

b. Takster blev godkendt i hørring i august.  

i. Gældende takster for 2019 vedhæftes budget. 

I det fremadrettede arbejde udarbejder ledelsen et sammenligningsgrundlag med 

vores naboskoler. Igennem takstsætningen skabes også har en kvalificeret holdning 

til hvilke tiltag der kan støttes igennem en offensiv prissætning, i forhold til søgning. 

 

 

 

7. Tema: Samarbejder og fællesskaber. 

a. Præsentation af forslag til arbejdet med temaet over det næste år v. Anders 

b. Præsentation af dagens tema: Det interne samarbejde i Kulturskolen.  

Finn redegør for den vekselvirkning der opstår i spændet fra hverdag til fest, fra 

undervisning til koncert/Visning. Herudover udfordringen i at kunne dække en 

relativt stor kommune med et stort udbud i alle dele af kommunen.  

 

Gruppearbejde: 

Spørgsmål 1. opsamling af spørgsmål i grupper ”hvordan styrker vi fælleskabet på 

Kulturskolen?” 

 Flere samarbejder på tværs af fag, herunder billedkunst 

 Hyppigere fælleskaber.  

 Fællesfag fremfor soloundervisning. Med udgangs i fællesskabet. 

 Nye muligheder /IT/ frivillighed 

 Bredde og elite hvordan er muligheden for fælleskab på tværs? 

 Bryde Vaner  

 Synlige/udadvendte aktiviteter  

 Rolle modeller ældre/yngre  

 

Spørgsmål 2. Er der behov for at opgradere af værdigrundlaget? 

Hvis der fra bestyrelses side skal iværksættes proces til udformning af nyt 

værdigrundlag skal processen til at revurdere værdigrundlaget undersøges nøje, for 

at sikre tilslutning til resultatet. 
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8. Ledelsen kort orientering. 

Brancheorganisation til at erstatte DMKL og DAMUSA er under stiftelse under navnet 

DMK (Danske Musik og Kulturskoler) 

 

Talentakademi Mariagerfjord herunder. 

 Mariagerfjord Talentcenter et samarbejde med Søndre skole med tre talentklasser fra 

7-9 klasse med ugentlige kulturfagslektioner i, og udenfor skoletiden    

 Musiktalentklasse  

 Mariagerfjord Korskole 

 BGK Himmerland (Billedkunst) 

 DGK Himmerland (dans) 

 

Ansøgninger til relevante puljer er afsendt for at søge eksterne midler. 

 

 

9. Mødekalender foråret 2019. 

 

Finn og Anders sender Doodle ud. 

 

10. Evt.  

 


