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Referat Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole 
 
Torsdag den 1. februar kl. 18.00 – 21.00  

 
 
Tilstede: Anders Lillebæk Jakobsen, Bent Selchau, Dorthe Bøgh, Jens Mikkel Madsen 
Jens Olesen, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Pia Helt, Sonja Paulsen, Ask Andreassen 
(ref.) 
 
Afbud: Jane Grøn Morten Appel Bækgaard Peter Foghmar 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Velkomst til nye medlemmer  
Kort velkomst og præsentation af: Jørgen Egebjerg Pontoppidan (politisk valgt) og 
Jens Mikkel Madsen (medarbejder rep.) 

 
 

2. Vedtægter og bestyrelsesopgaver 
Anders redegør for ”blikket” der har ført til den fremlagte redaktion af vedtægterne. 
Ændringerne skulle gerne medvirke til øget relevans af bestyrelses arbejde, så der i 
højere grad arbejdes med stof der har reel værdi for skolen og herigennem 
eleverne. 
Fundamentalt er ændring af praksis omkring økonomi fra godkendelse af budget til 
hørring. 
 
Forslag til ændringer er vedtaget ved første behandlingen i bestyrelsen. 
Anden behandling foretages på næste ordinære bestyrelsesmøde  
(reviderede vedtægter bilag til referat) 

 
Bestyrelsesopgaver i fremtiden: 
 
Anders fremlægger idébank til det fremtidige arbejde i bestyrelsen: 
 

 Fælles seminar imellem medarbejdere og bestyrelse 

 Fokus på et overordnet tema for det kommende år 

 Særlig tilknytning for bestyrelsesmedlemmer til en særlig linje. 

 Årshjul gennemgang af fokuspunkter i relation til kalender 

 Besøge af medarbejdere. 

 Inspirations ekskursioner   
 

I den efterfølgende debat er der overvejende god opbakning til oplægget, der dog skal 
afstemmes i forhold til praktiske udfordringer. Herunder formuleringen i vedtægterne. 
Årshjul vælges dog fra i denne omgang. 
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3. Økonomi 
 
 

 
a. Resultat 2017 

Ved gennemgang af regnskabet redegjorde Finn for de justeringer der har 
haft gennemslag i forhold til regnskabet, herunder øget indtægt på 100.000 
kr. men og vigende elevtilslutning på enkelte fag. 
Aktiviteter udgør et merforbrug på 200.000 heraf korskolen 100.000 der dog 
også har haft større indtjening. 
Regnskab vedlagt indkaldelse. 
 

b. Budgetopfølgning 2018 
De tilkomne midler kr.300.000 fra statens kunstfond medfører at det er muligt 
at oppebære det offentlige tilskud (på trods af vigende refusion fra 
elevbetalinger.) 
   
 

4. Samarbejde folkeskolen – (mødet med bestyrelser 31.01.18) 
 
Kort referat af dialogmødet med skolebestyrelser d.31/1  
Der er rigtigt mange muligheder, fundamentalt er det dog at vi er med til at lave et 
positivt outcome der hvor vi involvere os. Vigtigt at der er omstændigheder tilstede 
som rummer sam-skabelse og forpligtende samarbejder. 
 
Pia refererer til det selvbillede der tynger samarbejdet imellem kulturskolen og 
folkeskolen ”hvem har patent på at være fagperson kontra pædagog?” 
 
Dorthe: ”politikker rummer ikke økonomisk mulighed for at udleve drømmen” 
 

 
 

5. Ledelsen orienterer. 
 

a. Børnekulturugen 
Kulturskolen har lejet sig ind i Rosendals Hallen - hvor Kulturskolegalla 
afvikles.  Det skal være et professionelt setup, som præsenterer alt det 
bedste fra kulturskolens forskellige linjer. 
 

b. Korfestival.  
Finn redegør for planerne der bl.a indeholder Pigekorskoncert sammen med 
Steffen Brandt, Gospel dag og syng sammen arrangementer . 

c. 2018/2019 sæson. (oversigt vedhæftet) 
 

6. Evt.  
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