
 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole 
Mandag den 21. august 2017 kl. 18.00 – 21.00  
Sted: Kulturskolehuset, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Mødet erstatter det planlagte men aflyste møde den 13.06.2017. 
 
Tilstede: Anders, Jens, Morten, Jane, Bent, Sonja, Dorthe, Peter, Finn, Ask (referent) 
Afbud uden suppliant : Thomas, Jan, Mette 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  OK 
 
 

2. Økonomi: 
a. Sparekataloget – endelig beslutning omkring 1 % til Kultur og Fritidsudvalget.  
b. Budgetopfølgning 

i. Gennemgang af ny kontoplan og status.  
Finn gennemgår den nye budgetstruktur der i fremtiden vil give 
forøget overblik over indtægter og udgifter på Mariaerfjord Kulturskole. 
Der gemmer sig PT en mulig besparelse på vikarkontoen, der i 
indeværende år er mindre end budgettet. Modsat er udgiften til 
ulempegodtgørelse større end den forventede udgift, grundet 
indkøring af den nye overenskomst. 
Finn redegør for de konsekvenser ændringer i personalet har haft i 
budgettet. En del af lønudgiften er lettet fra underviserkontoen pga. 
udskiftning i personale, og heraf følgende reduktion af stillinger i den 
fremtidige stilling, herunder konstituering af souschef. 
 
 
Bestyrelsen vedtager en to procents stigning i elevbetaling fra 
sæsonen 2018/19 
 
Finn gennemgår regnskab for pigekoret, der i hovedtræk beskriver 
udgifter og indtægter i pigekoret (vedhæftet indkaldelse 21/8)   

 
ii. Elevgrundlag 2016 – 2017 (vedhæftet indkaldelse 21/8)  

 
 

iii. Status tilmeldingsgrundlaget 2017 – 2018 
Finn gennemgår de PT tilmeldte elever. Status er næsten uændret i 
forhold til sidste sæson. Nyt er oprettelsen af et ”Minispirekor” der i 
udgangspunktet er søgt selvfinansieret.  
 

 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Bestyrelsens opgaver og funktion  
a. Tilbagemelding på samtaler i bestyrelsen v/Anders 
Igennem samtaler med bestyrelses medlemmer, hen over sommeren, har 
Anders søgt at kortlægge opfattelsen af bestyrelsens rolle/opgave på MFK 
Udsagn som ”der er ikke tid til at tale om det vigtige” pga. fokus på økonomi har 
været typiske. 
Det er svært at starte som nyt medlem i bestyrelsen, der er svært at overskue 
hele området - ville det være muligt med en intropakke til nye medlemmer?   
Skolens hverdag, er væsentlig, hvordan kommer den igennem til bestyrelsen. 
Hvordan modtages skolens ”DNA” ud til forældrene?  
 

 
 

b. Dialog om den videre proces v/Anders 
 
Plancher udarbejdet af Anders: 
 
 Formål ”at skabe et fundament for et godt arbejdende organ, der kan 
understøtte kulturskolens udvikling” 
 
Hvordan : Ved at kigge grundigt på kulturskolens virkelighed, ved at kaste bolde 
i luften  
 
Hvad: Et bud på de rammer, formål og struktur for arbejdet. 
 
Hvem: Repræsentanter fra bestyrelsen, forvaltningen, ledelsen, og det politiske 
niveau. 
 
Ved dialogmødet imellem ledelse og forvaltningen d.28 /8 forelægges, tanker og 
idéer til det fremtidige arbejde i bestyrelsen, herunder mulighed for 
repræsentantskab fremfor bestyrelse. 
 
Forslag til handling: temadag for medlemmer af bestyrelsen. I gennem 
gruppearbejde belyses muligheder for udvikling. 
Anders er tovholder, og samler forslag til indhold på dagen. 

 
 

c. Valg af bestyrelse 
På valg er: Mette, og en elevrepræsentant. Ledelsen laver proces til valg.  
 

 
 

 



 
 
 
  
 
 
 

4. Opfølgning samarbejde folkeskolerne:  
a. Dialogmødet – folkeskolerne  

Repræsentanter fra MFK har deltaget i dialogmøde i Hadsund, vigtigt møde. 
Til de kommende møder inviteres bestyrelser, og kulturkoordinatorer, for at 
styrke dialogen i hverdagen.  Forholdet til folkeskolen er dog til stadighed 
udfordret af mangel på puljesatte midler til samarbejdet.  

 
5. Ledelsen orienterer:  

a. Tænketanken Musikskoler og dens indstillinger –  
i. Den 1. juni 2017 -  Finn i KBH herom. 

Finn fremlægger tænketankens fokusområder: (Finn fremsender bilag) 
Arbejdet fremlægges på Kulturmødet på Mors fredag d.25 august 
 

Personale og tiltag: (Finn fremsender bilag) 
 
Samarbejdsprojekter (Finn fremsender bilag) 
 

 
 
b. Næste skoleår: 

i. Samarbejde med folkeskolerne:  
1. Valsgaard skolen. 
2. Bymarkskolen  
3. Skolekor 
4. Valgfag. 
5. Uge 41. (Finn fremsender bilag) 

 
 
 

6. Aktiviteter og tiltag i sæson 2017 – 2018. 
a. Alle ansatte tager til Kulturmødet på Mors fredag den 25. august 2017.  

i. (bestyrelsen er velkommen til at deltage). 
ii. Mariagerfjord Pigekor optræder torsdag den 24. august 2017. 
iii. Lungekoret og Stay on the Beat optræder fredag den 25. august 

2017. 
b. Temadag – samskabelse - med Kultur og Fritid den 6. oktober 2017 
c. Uge 44 – Spil Dansk Kommune 
d. 25.11.17 – Temalørdag med Randers Kammerorkester  
e. 20.12.17 – 4. klassernes julekoncert 
f. Uge 21 Børnekulturuge.  

 
 

7. Møder efteråret 2017. der udsendes Doodle til valg af nyt mødetidspunkt 
 
 

8. Eventuelt.  
 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
 

 


