
 

Referat af Bestyrelsesmøde på Mariagerfjord Kulturskole 
Mandag den 6. marts 2017 kl. 18.00 – 21.00  
Sted: Kulturskolehuset, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Line, Mette, Anders, Morten, Jens Olesen, Thomas, Sonja, Bent, Jette, Finn og 
Kasper (referent). 
Afbud: Jan Andersen, Dorthe Bøgh og Peter Foghmar. 
 
Referat: 
 
 

1. Siden sidst og plan for dagens møde ved Anders.+ Fællessang. 
Mødet holdes i Kulturskolehuset og ikke på Hadsund Skole pga. dagsorden om 
folkeskole/institutionssamarbejdet skubbes til et andet møde. 
 
Finn orienterede om kommende proces omkring folkeskolesamarbejdet – ledere 
mødes dels i kommunens østlige del og dels i den vestlige. Der følges op på 
handlings- og strategiplan. Finn har haft møde med K&F chef Joan Kamstrup og 
Skolechefen Stefan Stefan Møller Christiansen. Her blev aftalt at afholde 2 dialog 
møder (øst/vest) med skolebestyrelserne og skolelederne. Dernæst kommer en ny 
hjemmeside der forventes åbnet i løbet af foråret, hvor tilbud og idéer til den åbne 
skole, lægges op.  
 
Kulturskolens ledelse peger på behovet for en dialog og for mere klare økonomi 
rammer til samarbejdet. Kulturskolens nuværende budget rummer ikke plads til at 
finde ressourcer til de opgaver skolereformen for åben skole egentligt ligger op til. 
Her har vi ”in mente”, at vi allerede har projekter i gang på især Bymarkskolen og 
Rosendalskolen samt iform af folkeskolekor.  
 
Jette Rask har lagt op til i at der holdes et stormøde hvor også de to politiske 
udvalg er med. Mødets fokus er samarbejde mellem folkeskoler og Kulturskolen. 
Kulturskolens bestyrelse deltager også gerne.  

 
Kasper fortalte om en samarbejdsmodel efter en inspirationstur til Hjørring Musiske 
Skole, hvor der er en strategi og handleplan for fødekæden fra institution op 
gennem skolealderen på det musiske område med bl.a. musikalsk forskolearbejde, 
det tidlige instrumentvalg og skoleorkestre på mange skoler. Her med fokus på 
kompagnonsamarbejde mellem skolernes musiklærere og Kulturskolens lærere. 
Vigtigt at Kulturskolens lærere er en synlig del af børnenes hverdag på alle 
alderstrin. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
2. Orientering om det økonomiske ved Finn: 

Opfølgning på budget 2017: 
- Resultatet fra 2016 blev et minus på 52.000,- kr. 

 
Finn gennemgik fremsendte bilag og forklarede årsager til merforbruget.  
Finn beklager at det ikke er lykkes ved budgetlægningen på bestyrelsesmødet 
i oktober at ramme årets resultat bedre end tilfældet er. Merforbruget svarer til 
0,9 %. Udfordringerne med økonomi programmet Opus som afsæt i 
budgetopfølgningen er følgende for Finn: 
 
Indtægter og udgifter er hidtil gået ind på samme konto afsnit. Indtægter fra 
interne institutioner (kommunale)  skal  bogføres på kontoafsnit der ikke er 
indtægter. Et faktum der har givet anledning til utydelighed i 
budgetopfølgningerne –  
I samarbejde med økonomi er nu lavet en ny kontoplan hvor fremtidige status 
træk bliver væsentligt tydelige. 
Eksempel:  På kontor vareindkøb til kerneområdet viser regnskabet en udgift 
på 305.000 kr. Den reelle udgift er 1.048.275. På samme kontoafsnittet er 
indtægter fra institutioner for omkring 740.000 kr.  
 
I forbindelse med tiltrædelse af ny overenskomst er sket regulering af 
Ulempeydelserne fra omkring 26 kr pr. time til gennemsnitligt 45,5 kr. pr. time.  
Stigningen udgør Ca. 100.000 kr. som ikke er finansieret.  
Kulturskolen har sendt opgørelse til økonomichefen med håb om 
særkompensation i 2017 og om muligt fremefter. 
Antallet af ulempetimerne er 800 timer flere end først antaget. Årsagen hertil 
skal findes i ledelsens nye opgave (pligt) at opgøre alle medarbejderens timer 
i en tydelig form for medarbejderen. I den gl. overenskomst var opgaven at 
opgøre tiden anvendt til undervisning og medarbejdere skulle selv indberette 
tid hvor man var berettiget til ulempeydelser. Vi har ikke ændret praksis i 
placering i arbejdstid, men de lange skoledage gør bl.a. at medarbejdere 
arbejdere til lidt senere på dagen i undervisningsugerne, men alle de 
udadvendte opgaver (koncerter/forstillinger/workshops mv.) pågår jo når 
skolens elever kan og forældrene kan være med som publikum osv.  
  
Der har været tekniske udfordringer mellem administrationen på kulturskolen 
og lønafdelingen, så der har været udbetalt for lidt i ulempeydelser i efteråret 
2017. Først til december kom udbetalingen helt på plads og nu sker det 
korrekt. Skolens styreprogram Speedadmin kom først med et sammentællings 
modul kort før jul.   
 
SpeedAdmin har i økonomidelen ikke alle ”haleydelser” med som ATP, m.m. 
og derfor er SpeedAdmin ikke et godt system at køre lønbudgettet efter. Det 
betyder at omkostningen til det pædagogiske personale hos en række 
medarbejdere er højere end det var tydeligt i Speedadmin. 
 
Alle årsager der har haft indvirkning på budgetplanlægningen.  



 
 
 
  
 
 
 

 
 
For at finde løsninger til at dække det forventede budgetunderskud på ca. 
400.000 kr. har ledelsen arbejdet på forskellige effektiviseringsplaner, f.eks. 
ved at skære i timer hos det pædagogiske personale uden, at det gik ud over 
elevgrundlaget – her skulle skæres ca. 1200 timer. Det fandt Finn ikke var en 
god løsning for skolen, da det ville gå ud over skolen ”motor”.  
 
Finn udarbejdet en 3-års plan som er fremsendt. Hovedtrækkene er: 
Ledelsesstrukturen ændres og souschefstillingen skæres til 60 %, instrument 
og inventarkonti skæres og der stilles forslag til en 5 % stigning i 
elevbetalingen hvert år de kommende 3 år. 
 
Kulturskolens potentielle tiltag fremover for at holde økonomien: 
 
Søge at få flere elever, justerer arbejdstimer efter elevgrundlag. 
 
Jens: jeg tror vi får færre elever af at sætte elevbetalingen op – jeg tror vi 
kommer til at tabe nogen. 
 
Finn: Hvad er alternativet? Svaret er 2 områder: Det administrative område 
eller det pædagogiske personale. Hvilke Kulturfagområder kan vi så skære i 
eller helt skære væk. 
 
Jette: Kan man ikke vælge dansefaget fra?  
Line: det er en skam hvis dans skal skæres væk.  
Sonja: Det er vigtigt at kunne udbyde et bredt udvalg af kulturfag for at vi kan 
kalde os en kulturskole. Det er ærgerligt at dem der allerede er pressede 
måske slet ikke har råd fremover. Måske kunne der gøres en ekstra indsats 
for at støtte dem. 
 
Mette: det bliver endnu mere en skole for de privilegerede – sammenligner 
man med andre fritidstilbud, så er Kulturskolen dyr. 
Anders: jeg kunne godt pege på den første stigning på 5 %, men de næste er 
sværere at bakke op om. 
 
Finn vil være meget opmærksom på tilmeldinger og tage handling efter det. 
 
Jens spørger til om Kulturskolen ikke kan holde instrumentkontoen på et 
minimum i en periode?  
 
Sonja: Det går ud over eleverne, hvis ikke vi kan forny vores udstyr og 
instrumenter – det går ud over kvaliteten af undervisningen. 
 
Finn: Vi får en udfordring i forhold til at købe udstyr til f.eks. Arden Skoles nye 
lokaler. Finn forudsiger at hvis vi slider Kulturskolens udstyr helt ned kan 
skabe et dårligere undervisningsmiljø og mindre elevsøgning.  
 



 
 
 
  
 
 
 

Bestyrelsen bakker op om den forelagte budgetregulering og indstiller til en 
5% stigning i kommende sæson og vil så forholde sig til budgetudfordringen i 
2018 med behandlingen af budgettet 2018. 
 
Bestyrelsen indstiller til ledelsen at ledelsen er tilbageholdende på alle 
kontoområder. 
 
Ledelsen har taget dette til efterretning.  
 

Kort pause. 
 
Pkt. 4 blev rykket op* foran pkt. 3, da tiden var overskredet og Chefdirigent for Korskolen, 
Christian Ronsfeld stod klar. 

 
 

3. Ledelsen orienterer: 
Elevgrundlag – slide medsendes 
Ny brochure – pdf medsendes. Tilmeldingskampagne blev 
gennemgået 
Rytmisk musik og tiltag i 2016 og 2017 – Ishuset er renoveret til 
byens bedste rytmisk spillesal – indvies i foråret 
Dans sæson 2017 – 2018 
Et område der kan udvikles – mangler en drivkraft og tilslutning 
Børnekulturuge 2017 
Kulturskolen er massivt synlig i ugen og til træskibssejlads i 
Pinseweekenden. 
Ansøgning omkring samarbejde med dagpleje og børnehaver 
i Mariagerområdet. 
Mariager Skole – formøde med bestyrelsen om evt. ombygning. 
FS aflevere Kulturskolens ønsker/behov.  
NUS – stævne i Mariagerfjord Kulturskole 1. – 2. april på 
Bymarkskolen.  
Kathrine Søndergaard Pedersen er pr. 01.02.2017 ansat som 
korkoordinator.  

 
 

4. *Mariagerfjord Korskole – et sangkraftcenter ved Christian chefdirigent: 
Status – elever og initiativer i 2016/17 
Tanker og mål for området i 17/18 
Drengekor. Hvordan når vi i mål med et rytmisk drengekor – det første 
I DK? 
Christian gennemgik korskolens visioner suppleret af Finn. Slides 
medsendes referatet. Det er en vision at brede korsangen ud til så 
mange som muligt med højest mulige kvalitet – der er dog en 
økonomisk grænse - også i forhold til det decentrale. Vi arbejder med 
så høj en grad af selvfinansiering som muligt med de nye kortiltag der 
er i strategien. 
Det politiske udvalg bakkede i sin tid op om at Korskolen skulle være 



 
 
 
  
 
 
 

et Sangkraftcenter og et krav fra Sangens Hus var at der også kom et 
rytmisk drengekorsspor med elitespor for alle aldre. Christian er ved at 
tage en lederuddannelse udbudt af Sangens Hus. 
 
Gruppearbejde to og to i bestyrelsen om korskolens arbejde? 
Spørgsmål og tilbagemeldinger fra grupperne: 

- Godt at små børn bliver en del af et korfællesskab 
- Hvorfor først drengekor fra 14 år, hvad gør drenge indtil da? Svar: 

I samråd med Mads Bille fra Sangens Hus, så anbefaler han at 
lave et elitedrengekorsprojekt først for at skabe interesse – der 
kan så komme stor nok tilslutning til et drengekor inden 
overgang. Det er meningen at drengene kan deltage i 
børnekoret. 

- Kunne man brede Korskolens undervisning ud til et større område 
end kommunen – f.eks. Himmerlands Korskole 

- Er Mariagerfjord kommune stor nok til at rumme så stor og 
ambitiøs korskole uden at kan gå ud over elevgrundlaget i andre 
fag – altså forsvinder eleverne fra andre kulturfag? Dette emne 
tages ønsker bestyrelsen taget op på et senere møde.  
Finn: Man kunne godt forestille sig et talentakademi for hele 
Himmerland 

- Kan de små elever klare et sent program med kørsel etc.? 
- Det er dejligt at Korskolen bevæger sig ud – f.eks. skolekor og 

lungekor i Hadsund. Det kunne være godt med kor på alle 
skolerne, så børnene kan få tilbuddet decentralt. 

- Ved 60 børn er mini spirekor muligt at igangsætte inden for 
rammen da det er selvfinansierende.  

- Hvis 2 drengekor er behov for en merbevilling på årligt kr. 
100.000. Herved er både til ugentlig undervisning, 
optagelsesprøver og til lidt aktiviteter.  

o Undervisningen i Mariagerfjord Drengekor er tænkt gratis 
som ved Mariagerfjord Pigekor. 

o I Mariagerfjord Juniordrengekor (eller hvad det skal hedde 
betales som i Mariagerfjord Juniorkor) 

- Da Mariagerfjord Korskole blev sangkraftcenter var en del præmis 
at der fra 2018 kom et drengekor til korskolen. Ved indgåelse af 
aftalen om at være sangkraftcenter, blev det også behandlet 
politisk og af forvaltningen.    

  
 

5. (punktet blev flyttet til et senere møde) Hvordan sikrer vi at bestyrelsens 
arbejde understøtter Kulturskolens arbejde bedst muligt?  

Ved Anders og Morten: 
Hovedpointer fra ledelsens og formandens møde med fagchef og 
souschef i Kultur og Fritid. 
Drøftelse af muligheder og perspektiver. 
 



 
 
 
  
 
 
 

Næste møde er aftalt til tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 18.00 – 21.00. Sted oplyses 
senere.  
 
 
 

 
 

 


