
 

Bestyrelsesmøde – Referat 
Mandag den 23. maj 2016 kl. 18.00 – 21.00  
Kulturskolen, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Kate, Mette Bjørnbak, Sonja, Jette, Line, Dorthe, Peter, Mette Bay (ankom kl. 
19.00), Finn og Kasper (referent). 
Afbud: Jan, Sophie 
Ikke tilstede og ingen afbud: Sofie Rørbæk 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat: 
Implementering af OK 15 var på sidste bestyrelsesmøde. Formålet var at 
bestyrelsen godkendte et undervisningsår hvor der indbygges 3 PAUF uger. 
Formand Mette Bjørnbak mente der på mødet var opbakning, men det fremgår 
desværre ikke tydeligt af referatet. Hvorfor formanden spurgte om bestyrelsen 
var enig i denne antagelse og dermed kunne tilføje følgende rettelse til referatet 
”bestyrelsen tilslutter sig at sæsonen udvides med 3 (PAUF) uger fra og med 
sæson 2016/2017?  
Bestyrelsen godkendte denne ændring i referatet..   
Den samlede bestyrelse ønsker en løbende opfølgning på hvad en forlænget 
sæson betyder for Kulturskolen. 

 
2. Økonomi: 

 Budgetopfølgning – bilag vedhæftet. 
Finn fremlagde en budgetopfølgning. Der er ikke store udsving, så det er 
ledelsens vurdering at vi holder rammen i 2016. 

 It og inventar (orientering på mødet). 
Kommunens IT afd. har givet tilsagn en løsning hvor medarbejderne kan tilgå 
deres kommunale ”skrivebord” via et online system og dermed fra egen pc. 
Alle kulturskolens ansatte får såfremt dette er klar en kommunal mail pr. 1. 
aug. 2016. 

 Reception – kulturskoleleder 60 år.  
Finn har forespurgt formand og næstformand om Kulturskolen vil holde noget 
i anledningen af dennes 60 års fødselsdag. Formanden og næstformand 
bakker op herom. Kulturskolen har jo ikke ubegrænsede midler, hvorfor 
dagen søges markeret inden for et rimeligt leje. Finn forlod punktet under 
behandlingen. Finn blev kaldt ind for afklaring af dennes ønsker. Finn ønsker 
et kaffebord og eller et tapas bord men ikke i et dyrt leje – det er samværet 
der tæller. De indbudte vil blive de samarbejdspartnere, skolens personale, 
forældre og elever der måtte have lyst. Bestyrelsen afsatte en ramme på 
7.500 kr. til receptionen. 

 
3. Forslag til indføjet punkt fra Finn (godkendt af bestyrelsen):  

Bestyrelsens sammensætning: 
 



 
 
 
  
 
 
 

Kate træder ud da hendes datter stopper på Kulturskolen. Kates suppleant 
træder ind i stedet, hvis vedkommende vil. 
Brian træder ud af bestyrelsen. 
 
Sophie Yammeni er på valg. 
Reglerne for bestyrelsens sammensætning blev gennemgået.  
 
Medarbejderrep. Sonja Paulsen er på valg. Brian Woetmann har meddelt 
formanden at denne har valgt at stoppe i bestyrelsen.  
  
 

Det blev aftalt at der i slutningen af aug. 2016 bliver valg for 
medarbejderrepræsentanterne og suppleanter. Den af de valgte suppleanter der fik 
flest stemmer træder ind på Kates plads og der vælges en forældrerepræsentant og 
en forældresuppleant. Og der skal vælges elevsuppleanter. 
Det tegner til af Peter bliver afløst af en ny repræsentant fra Søndre Skole i det nye 
skoleår, da alt med musik samles til 1 medarbejder. 
 

 
4. Talentudviklingsprogram.  

 Teatertalent. 
Finn gennemgik Kulturskolens teatertalentprogram – et samarbejde med 
Himmerlands Teater. Samarbejdet fungerer godt med Himmerlands Teater – 
især i denne sæson er der sket meget godt. Se vedlagte slides. 

 Korskolen 
Finn gennemgik Korskolens talentarbejde. Se slides som bilag. 
Overskrifter: Stærkt forældresamarbejde, social og musisk uddannelse, 
optræden til store arrangementer – senest i Boxen i Herning. Indspilning 
af musikvideo.  
Kunststyrelsen har bevilget 150.000 kr. i 1 år til udvidet uddannelse til 
pigekorene i: 
o Solosang. 
o Klaver (klaverlab). 
o Teori/hørelære 

 
Jette Rask foreslog at søge Jutlander Bank Fonden til yderligere støtte. 
 
Der er nu skolekor på flere skoler, så de bevilgede penge er tæt på at 
være sat i spil. 
Lungekoret kører som pilotprojekt med 100.000 kr. frem til d. 31/12 2016 
Fremtiden: Drengekor,  
I Korskolens er i det forløbende år arbejdet meget på udvikling af en 
stræk struktur og gode rutiner. Et arbejde der nu giver ro på hverdagens 
drift og gør bl.a. meget andet at det meste af den kommende sæson er 
planlagt allerede nu. 
 
Jette Rask gør opmærksom på at kommunen har fripladsordninger som 
lærere kan søge på vegne af talentfulde elever. Der kan også søges til 



 
 
 
  
 
 
 

almindelig undervisning. 
 

 Musik. 
Kasper fremlagde om musiktalentarbejdet – se slides. 
 
Kate (næstformand) påskønnede at Kulturskolen tør og vil give talenterne 
ekstra muligheder. 

 
 
 

5. Ledelsen orienterer: 

 Elevtilmelding. 
Kasper gennemgik hvor Kulturskolen er elevtilmeldingsmæssigt pt. og det 
ser ud til at vi har det samme som, eller et lidt større grundlag end sidste 
sæson på denne tid. Nu skal skemapuslespillet lægges. 

 Samarbejde med folkeskolen og kor. 
Finn fortalte om nyt kor på Solhverv Privatskole og om 3 valghold indenfor 
dans, drama og musik på Søndre Skole. 
Kasper fortalte om Musicalvalghold på Hadsund Skole og forskellige mindre 
samarbejdsprojekter på Arden Skole. Dorthe, der også er Kulturkoordinator 
på Arden Skole er positiv over at Kulturskolen er med på at samarbejde om 
det der er økonomisk muligt. 

 Lokaler. 
I. Arden. 

Kasper fortalte om ombygning - Dorthe Bøegh fra Arden Skole 
supplerede. Der foregår en ombygning 2016/2017 som gør at 
musiklokalerne ikke er ledige i efteråret og fra nytår skal billedkunst 
sandsynligvis være et andet sted. 

II. Ishuset. 
Nu er det endelig tid til at lave forbedringerne – håbet er at det sker 
over sommeren, hvis kommunens Plan & Byg rykker på det – ledelsen 
er nødt til at tilføje at det har været en meget langsom sagsbehandling 
pga. langsomt samarbejde med Slots- og Kulturarvstyrelsen samt at 
Plan & Byg ikke har opprioriteret sagen. 

 Implementering OK 15. 
o Det nye skoleår. 

Vi har fulgt implementeringsplanen og holder pt. individuelle samtaler 
med alle lærerne og GRUS samtaler med faggrupperne i juni. Det 
hele peger frem mod opstart i aug. med 6 dage over 3 uger hvor 
lærerne skal i gang med at skabe indhold ind i den nye virkelighed – 
med projekter og udvidede fællesskabende aktiviteter for vores 
nuværende elever og i samarbejde med skoler og institutioner. 
 
Forslag fra Kate: kunne der laves en idébog med store og små 
succesfulde samarbejdsprojekter, der kunne inspirere ledelse og 
personale ude på folke- og privatskolerne. 
Dorthe: Arden Skole har fået en pris for vores PLC samarbejde med 



 
 
 
  
 
 
 

vores samarbejdspartnere – grundet vores mindre projekter som 
griber og arbejder med det der er muligt. 

 Dialogmøde med udvalget (suppleres af Kate og Jan). 
Indsatsområder – se slides 
Kate: der var stor opbakning fra udvalget til vores varierede tilbud og mange 
spændende indsatser. 

 Børnekulturugen. 
Kasper viste billeder fra en børneforestilling som var en blandt mange 
koncerter og arrangementer som Kulturskolen stod for – ca. 20. 
Dorthe Bøegh efterspørger en hurtig afklaring om hvornår næste års 
Børnekulturuge skal ligge? Finn og Kasper: indtil videre er det besluttet i 
styre- og koordineringsgruppen at den ligger i uge 22. Dorthe Bøegh blev 
opfordret af Kulturskolens ledelse til at kontakte Dorthe L. Hansen, der er 
skolernes konsulent og som deltog i Børnekulturugens evalueringsmøde.  

 Besøg Det Obelske Familiefond. 
Besøger Kulturskolen tirsdag d. 24. maj i 1½ time. Finn er vært og fortæller 
om skolens virke og de skal opleve netop optagede klassiske 
talentklaverelev Marie Tranholm-Bjerg. 

 
6. Næste møde og eventuelt: 

Torsdag d. 6. okt. 2016 kl. 18-21.  
Formand og næstformand mødes til formøde kl. 17 med Finn og Kasper. 

 


