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Referat Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole 
Torsdag den 3. maj kl. 18.00 – 21.00  
Sted: Kulturskolehuset, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Anders Lillebæk Jakobsen Bent Selchau, Jane Jens Mikkel Madsen, Jens 
Olesen, Sonja Paulsen 
 
Fraværende: 
Ane Nørøxe, Dorthe Bøgh, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Morten Appel Bækgaard 
og Pia Helt. 
 
Dagsorden: 
 

1.  2. Behandling af nye vedtægter.  
Finn redegør for ændringer der bør rettes før endelig godkendelse. 
Se bilag:  
 

I §4. står: Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, overværer 

dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke 

har stemmeret, for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold. 

I §5. står: Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som 

byrådet fastsætter, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog 

undtagen personale- og elevsager. Bestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver 

oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at fører tilsynet. 

 

Her er mit fokus: personalesager og elevsager. Hvis bestyrelsen ikke skal drøfte/fører 
tilsyn med personale- og elevsager – så skal drøftelser af enkelte elever og lærere jo slet 

ikke pågå i bestyrelsen! Hvorfor § 4 burde hedde: Alle medlemmer har stemmeret. 

Elever, der ikke er myndige, deltager ikke i sag(er) angående § 5 b.  
 
Bestyrelsen beslutter at vedtægerne, på trods af de små ændringer hermed er 
godkendt  og sendes til godkendelse i udvalget for Kultur og Fritid. Efter endelig 
godkendelse sendes til orientering i Kulturstyrelsen. 
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Præsentation af ”Kulturstarter ved Fjorden”.  

 Marie musik. 

 Jane Billedkunst.  

 Annika projekt tovholder  

 Erik  biblioteket. 

Oplæg v Annika et samarbejde mellem: Biblioteket, Børns Møde med Kunsten, Dagtilbud 
– Mariager og Assens og Kultur og Fritid. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 120.000 
kr 
 Projektet tager udgangspunkt i livet omkring fjorden, og blev afviklet på daginstitutioner i 
Mariager og Assens: 
Musik understøtter temaet med det havnære tema med sange om havdyr og lign.  
Fælles for alle institutioner var at de lærte ”kulturstartersangen” 4 gentagelser styrkede 
resultatet, og børnene blev kendte med stoffet. 
Det kunne være svært at motiverer de voksne, men overordnet rigtig god opbakning  
Billedkunst:  
Børnene lavede billeder af hav, skum og fisk. 
På andet besøg lavede børnene ler figurer  
Dagplejen lavede føleposer med glimmer og noget der var sjovt at røre ved. 
Sæbebobler var en fast del af besøgene og børnene lavede fisk af papirposer og balloner. 
Det var vigtigt at børnene selv kunne fremstille alle objekter. Der var før besøgene 
udformet en drejebog til de ”voksne” så det var effektiv tid når Jane gik på. 
 
Bibliotekerne:  
Det var et uprøvet territorie for de to undervisere, Erik og Anita men hjælp fra Lotte Salling 
blev forløbet tilrettelagt med børnene som modtagere. 
Rim, remser, dyr og fokusord udgjorde indholdet Mariagerfjord Ramsen lærte alle børn. 
45 minutter var tid nok, måske lidt for længe. 
 
 
Afslutning på projektet d 25. maj i Mariager og Assens  
Overordnet skal håndteringen gennemtænkes ved evt. gentagelse, der er mange 
erfaringer der kan afhjælpe de små kommunikations udfordringer undervejs. 
Der er også en pointe i at tildele forskellige længder til forskellige bidragsydere. 
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1. Tema for bestyrelsens arbejde i 2018 

 
Temaet for bestyrelsens arbejde 18-19 har overskriften ”samarbejder” 
Samarbejdet skal styrkes internt og eksternt i den kommende periode. 
 
Forslag til områder: 

 Samarbejder, internt blandt underviserer - samarbejde imellem forældre og skole.  
Samarbejde med andre institutioner. 

o Samarbejde imellem skole og brugere, frivilligheden kunne trænge til en genkomst, 
hvordan kan vi nemt strukturer indsatsen? 

o Tage udgangspunkt i de gode historier i folkeskolen. For herigennem at søge 
fremtidens samarbejde 

 
o Samarbejde imellem skole og bestyrelse - Fordeling af særlige opmærksomhedsområder for 

bestyrelsesmedlemmer og nærmere aftale om, hvad det indebærer. 

 
 
Fordeling af interessepunkter til bestyrelsens medlemmer: 
Dans, Musik, klassisk, Musik,  Rytmisk, Drama, Korskole, Billedkunst 
 
Finn laver Doodle til valg af interesseområder. 
 

2. Økonomi  
 Kort opfølgning.  

 Sparekatalog – indsendt til forvaltningen onsdag den 18. april 
 

  

3. Ledelsen orienterer 
 Sæson 2018 – 2019 – tilmelding.  

I skrivende stund er der fornuftig tilmelding til Kulturskolen, og der er ikke nedvarslinger i vente 

 Børnekulturugen Kulturskolen afvikler kæmpe Gallakoncert fredag d.25/5 der er store udgifter 
forbundet med afviklingen, der dog med det rigtige billetsalg kan nærme sig break even. 
 
 

 Korfestival rigtigt fint program med blandt andet to næsten udsolgte koncerter med Pigekoret og 
Steffen Brandt 

 
Dog er gospeldagen aflyst på grund af mangelfuld tilslutning. 
 
Kulturskolegalla bliver en koncert/forestilling med mere end 300 medvirkende. Omkostningerne 
bliver højere end først antaget. Den samlede omkostning forventes at bliver 85000,- ex moms. 
Der er plads til 700 i publikum. Lige nu er billetsalget ikke helt der hvor vi ønsker det. I 
bestyrelsen var stor opbakning til projektet.  
 

 Folkeskolen – aftalte samarbejder/initiativer 2018 – 2019. 
o Bymarksskolen:  

 3 medarbejdere laver musikfag 

 Kor, violin og fløjte.  
o Mariager Skole 

 Violin hold fortsætter 
o Rosendalskolen  
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 Kor. 
o Solhverv Privatskole  

 Kor. 
 Medarbejder fra kulturskolen musik 1. klasse.  

o Valsgaard Skole  
 Kor.  

 
4. Næste møde Finn sender Doodle.  

 
 

5. Evt.  
 


