Bestyrelsesmøde - referat
27. august 2013
Dagsorden:
1. Velkommen til Vagn Egon
Jørgensen
2. Økonomi:
a. Ramme for 2014 i
høring
( deadline er
30.08.2013)
b. Plan for afvikling af
gammel ”gæld” (
deadline er 30.08.2013)
3. Evt.

Ad. 1

I mødet deltog:
Hans Almlund (formand)
Peter Bisgaard
Jytte Madsen
John Syberg
Mette Hjorth
Kim Jensen
Heather Torslund
Karin Bloch Rochler
Vagn Egon Jørgensen
Carton Sønder
Referat: Carton Sønder

Formanden kunne med glæde
præsentere bestyrelsen for
musikskolens nye leder Vagn Egon
Jørgensen. Denne kvitterede med en
tak for tilliden i valget af ham som
leder og opgjorde en del af de nye tiltag
han har planlagt. Et hoved-punkt er
positionering, vi skal have en bevidst
markedsføring af musik-skolen. Vores
”brand” skal være musikken,
musikskolen skal være for alle, vores
kompetencer skal stilles til rådighed for
alle samfundslag!
De konkrete tiltag bliver at sætte
karrusel- undervisning i gang når det
kan lade sig gøre. Holdundervisning
skal fylde mere i timeplanerne. Vi skal
have en Kor-skole.
Kor -og orkesterprojektet i
folkeskolen skal ses efter i sømmene
således at det gennemføres – også til
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alle folkeskolens musiklæreres
tilfredshed, et kritikpunkt er bla. at
musikskolens tilstedeværelse betyder
at nogle skoler oplever at blive beskåret
i deres musiktimer!
Undervisningen i dagplejen skal
gives en anden profil – musikskolen
skal være en del af opkvalificeringen af
området.
Musikfestival ”on Tour” en
musikfestival der turnerer på Nordfyns
hovedskoler i foråret omkring
tilmeldingstiden – lærere og de bedste
elever spiller sammen i et proff. show.
Indadtil vil Vagn Egon arbejde med
lærernes holdninger omkring retningen
for vores arbejde udfra 2 spørgsmål:
1. Hvad synes du, at Nordfyns
Musikskole skal være kendt for?.
2. Hvordan synes du, at du kan bidrage
til det?.
En videre bearbejdning vil foregå på det
kommende internat for lærerne i
oktober.
Ad. 2
a.

b.

Høringssvar:
Bestyrelsen drøftede den fremsendte
budgetramme som kommunen har
sendt i høring, og tilsluttede sig det
fremsendte.
Bestyrelsen havde fået i opdrag at
fremsætte forslag om hvordan
Musikskolens gæld på 545.000,afvikles kan være afviklet inden
udgangen af 2018. Bestyrelse og ledelse
ved Nordfyns Musikskole har vedtaget
at foreslå følgende afviklingsplan:
Ledelsen ved Nordfyns Musikskole
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Ad. 3

foreslås reduceret fra 3 ledere til 2
ledere forstået således at ledelsen
fremover vil bestå af en
musikskoleleder, Vagn Egon Jørgensen
og en souschef, Carton Sønder. Derved
reduceres ledelsen med én afdelingsleder. Denne besparelse bevirker at
gæld/underskud, på kr. 545.000,00 kan
være elimineret i løbet af 13 til 14
måneder.
Der blev drøftet andre muligheder for
besparelser, musikskolens interne itværktøjer undersøges nærmere for
mulig opdatering. Der gøres op med den
hidtidige kultur omkring én leder pr.
afdeling i musikskolen. Musikskolens
leder er leder for hele musikskolen, de
enkelte afdelinger som vokser i antal
kan evt. have en kontaktperson i
fremtiden. Vedr. økonomi: det er den
nye ledelses agt at gøre gennemsigtigheden i musikskolens budgetter
større, bla. skal budgetpunkterne optimeres således de svarer til den
terminologi der er i musikskolen.

