
 

Referat til Bestyrelsesmøde  
Mandag den 10. oktober 2016 kl. 16.00 – 19.00  
Kulturskolen, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Jan, Ane, Jette, Thomas, Anders Lillebæk Jacobsen, Jens, Sonja 
Forsinket: Dorthe, Morten 
Afbud: Mette Bay, Line, Bent 
 
Præsentationsrunde 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 
2. Afleveringsforretning – afgående formand 

Mette (afgående formand) er blevet indbudt til at præsentere bestyrelsens 
arbejde det seneste år. Hun mødte ikke op. 

 
3. Bestyrelsens konstituering  >>> gå til *** 

Der blev fremsat ønske om at udsætte konstitueringen til et senere møde, da 
bestyrelsen ikke var fuldtallig. Der blev snakket om at bestyrelsen næsten var 
fuldtallig senere på dagens møde og om konstitueringen ikke kunne gennemføres 
senere på mødet. Det blev besluttet at gennemføre konstitueringen, når de 
forsinkede medlemmer var fremmødt. 
 

 
4.  

5. Økonomi 

 Budgetopfølgning 2016 
Finn fremlagde budgetopfølgning med bl.a. med gennemgang af ny it-
løsning for medarbejderne med licensudgift på ca. 20.000 kr. årligt. 
 
Omkostningen på personalekontoen er større end budget. Årsagen er at 
Kulturskolen har udgifter og indtægter pga. særlige tilskud i indeværende år 
samt har udlejede medarbejdere. 
 
M.h.t. refusion fra staten så har Kulturskolen fået et for højt beløb i 
indeværende år, så det skal overføres til 2017 til forventet tilbagebetaling til 
Kulturstyrelsen – ca. 100.000 kr. 
 
Jette foreslog at søge Jutlander Bank om penge til indkøb af klassiske 
slagtøjsinstrumenter. Finn undersøger gerne – men fondsbestyreren har 
meddelt at der ikke ydes støtte til kommunale initiativer.  
 

 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

 Godkendelse af budget 2017 
Finn gennemgik budgettet og vil vende tilbage til en mere detaljeret 
gennemgang på et kommende møde.  
 
Ledelsen har valgt at sætte servicemedarbejder op i tid, fordi service- og 
rengøringsdelen er blevet større end den først antagede ramme. 
 
Vores korproducent har valgt at stoppe og vi dækker internt frem til årsskiftet, 
så vi har god tid til at finde den rigtige konstellation.  
 
Ledelsen fremlægger en prisstigning på 1 % i kommende skoleår. 
 
Der var spøregsmål til egenindtægten og Finn ønskede at gå dybere ind i 
”lagene” i økonomien til et kommende møde. 
 
Bestyrelsen godkendte budget 2017. 
 

 Godkendelse af takster  
Bestyrelsen godkendte at fremsende en takststigning på 1 % fra skoleår 
2017/2018 til udvalget. 
 

 Elevgrundlag 
o Der er pr. 01.10.16 registreret 923 aktivitetselever. 
o Herudover er en række tiltag der endnu ikke er registreret i 

SpeedAdmin.   
o Nyt tiltag på Havbakkeskolen – både i Als og Skelund er at eleven når 

at modtage instrumentalundervisning i skoletiden.  
 

 
6. Aktiviteter skoleåret 16/17 

PAUF ugerne blev forklaret: Uger til Projekter, Afvikling (af alt muligt), Udvikling 
(af skolen, lærerne), Fællesskab og fælles forberedelse. I indeværende skoleår 
er det ugerne 41, 51, 22 (børnekulturuge og Kulturskolens 10 års jubilæum) og 
uge 25. 
 
Se Kulturskolens aktivitetskalender på www.mariagerfjordkulturskole.dk  for at 
følge med i hvad der sker. Her forsøger vi at lægge alt op der kan have offentlig 
interesse. 
 
Sonja fortalte om klaverlærergruppens klaverfagdage i uge 41og hvad det giver 
af læringsmuligheder og fællesskab elever og elever imellem og lærerne 
imellem. 
 
Finn fortalte om korskolens mange aktiviteter – ny hjemmeside er under 
udarbejdelse. 
 
Kulturskolen er en meget stor kulturaktør i kommunen og kommer langt omkring. 

http://www.mariagerfjordkulturskole.dk/


 
 
 
  
 
 
 

 
Dorthe spurgte til kommunikationsmedarbejder og Finn gjorde rede for at vi har 
ansat en medarbejder, Joan Otte Andersen, på 25 om ugen til kommunikation, 
projektstyring og fundraising jan 2016. Joan har været langtidssygemeldt forår 
og sommer og er på vej tilbage. 
 
Ny præsentationsrunde, da to nye medlemmer var kommet til. 
 
***Bestyrelsen gik tilbage til punkt 3  
Bestyrelsens konstituering: 
Der blev talt om bestyrelsens rolle og formand og næstformands arbejde. 
Alle bestyrelsens medlemmer kan ifølge vedtægterne stille op til formands- og 
næstformandsposten. 
Af bestyrelsens arbejde blev nævnt udarbejdelse af værdigrundlag. 
Jan: Det er vigtigt at der er så mange kulturbærere (elever) som muligt – her 
tænkes især at forældrene har et stort ansvar. 
 
Anders Lillebæk Jacobsen stillede op som formand 
Morten Appel Bækgaard stillede op som næstformand 
 
Begge blev valgt 
 

7. Ledelsen orienterer 
 
Ledelsen er opmærksomme på at have fokus på de decentrale 
undervisningssteder. 

 
Kultur og sundhed: Der er fokus på dette emne – f.eks. lungekor, udsatte unge i 
ungdomsskolen. 
 
Teatertalentlinjen er fyldt op med 9 elever. Teatertalentlinjen er et samarbejde 
med Himmerlands Teater. 
 
Mange tiltag indenfor Korskolen: musikvideoer, kommende turné 
 
… 
 
Ledelsen gennemfører i efteråret dialogsamtaler med alle lærerne omkring 
aftaler om tids- og opgaverammer i forbindelse med implementering af den nye 
overenskomst. 
 
Jan: ser et potentiale i at lærerne spiller sammen med eleverne og viser sig som 
kulturbærere. Det kunne være godt at øremærke penge til samarbejde med 
Kulturskolen og øvrige skoler og institutioner. Det vil være oplagt at bruge 
interne kulturudbydere 
 
Dorthe: BMMK er et billigere kunstbidrag i folkeskolen end kulturskolen. Hvad er 
kultur? 



 
 
 
  
 
 
 

Dialog er vigtig: hvordan kan vi bruge hinandens kompetencer og hvordan kan vi 
nærme os hinanden i en bedre dialog. 
 
Finn: der foregår mange spændende tiltag i forhold til folkeskolesamarbejdet – 
f.eks. i Holstebro. Bymarkskolen satser på kulturfagene. Der kan skabes 
løsninger, hvor man øger et samarbejde med folkeskolerne med projekter, men 
langsigtede kombinationsansættelser ser vi også kan være en god vej til at lave 
brobygning. 
 
Problemstillingen er at folkeskolen skal have frirum til at lave et samarbejde med 
kulturskolen uden om egen økonomi.  
 
Thomas: Det er vigtigt at vi Kulturskolelærere får plads i folkeskolen til det vi 
kan. 
 
Anders: Hvordan får vi taget dialogen og processerne videre? Det er vigtigt… 
 
Ledelsen: Ishuset er næsten færdigrenoveret i salen. Vi indvier salen i 
slutningen af året. 

 
8. Mødekalender 

Næste møde er torsdag d. 15. dec. Kl. 18-21. 
Formand og næstformand mødes med leder og souschef kl. 17-18  
 

9. Eventuelt 
 
 

 


