
 

 

              Referat 
Møde i Musik-og Billedskolens bestyrelse 

Data om mødet 

 

Dato: 14. november 2022 

Tid: kl.18.30-20.30 

Sted: Musik-og Billedskolen, 

Rustenborgvej 3 

 

 

 

Mødedeltagere: 

Birgitte Dolevert Larsen (formand, forældrerep.) 

Christian Jakobsen (næstformand, forældrerep.) 

Bodil Lauridsen (forældrerep.) 

Trine Gry Petersen (lærerrep.) 

Lise Lotte Elmelund (lærerrep.) 

Henrik Gantzel (henga, souschef) 

Anne Juul Windahl (Ajw, ledelsesrep.) 

Nina Kragesteen (Ninkr, centerchef) 

 

Mødeleder: Birgitte Dolevert Larsen 

Referent: Henrik Gantzel 

Afbud: Bodil Lauridsen, Trine Gry Petersen, 

Nina Kragesteen 

 

Dagsorden Baggrund og formål 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

den 18. august 2022 

 

Godkendt 

3. Musik-og Billedskolens fysiske 

rammer 

                       

 

                     v/AJW 

20 min. 

 

 

Baggrund og formål 

Det vindende arkitektteam arbejder videre med 

Kongens Lyngby Programmet. Der afholdes en 

midtvejs workshop den 15. november 2023, hvor 

musikskolen er inviteret med. 

 

Gennemgang af øvrige lokationer. 

 

Drøftelse 

Status og drøftelse af bestyrelsens rolle. 

 

Status på/gennemgang af lokationer 

Center 1: 

Reparation af balkon og reparation af tag på baghus er 

udført. Tag på den flade del skiftes i 2022. Underlig 

lugt i mellembygningen (lokale 104) er undersøgt, 

skimmelprøve taget, ingen tegn på skimmel. 



Ventilationsanlæg kører. 

Behov for udskiftning/reparation af tag på alle 3 

bygninger er meldt ind til budget (2023) samt en 

gennemgang af døre og vinduer og pudsning af sokkel 

og facade.  

 

Center 2 

Lugt i vindfang og lærerværelse er undersøgt, og der 

henvises til, at ventilationen i perioder har været helt 

stoppet. Opmærksomhed på ventilationen, advarsel 

ved stop, så det kan opdages hurtigere.  

Der er fortsat ikke klarhed over, hvor lugten kommer 

fra, men den er knapt så udtalt, når ventilationen 

fungerer. Udfordring omkring vinduesparti i lokale 4, 

udbedres.  

I 2023 istandsættes yderdør. 

  

 

R3 

Orientering om undersøgelser ifm. mistanke om 

skimmel og allergiske reaktioner. Der er taget 

luftprøver og destruktive prøver. Resultat afventes.  

 

T11 

Større ryk nu, så vi kan få det ordentligt på plads. Der 

er indkøbt møbler til elevophold og der sættes 

reoler/skabe op i undervisningslokalerne. Det er 

meget små rum, så der er fokus på, at vi kun indretter 

med, hvad vi skal bruge i undervisningsøjemed. 

 

Virum Hallerne 

Etablering af depotrum. Indeklima er blevet bedre. 

Der er taget prøver bag et gammelt køleskab i det 

tidligere køkken, og der er ingen tegn på skimmel. 

 

Lundtofte Skole 

Ibrugtages igen fra 22-23. Musik- og Billedskolen er 

med i fordelingen af lokaler. Vi er spændte på at se 

det færdigt. 

 

Ny Musik- og Billedskole – Kongens Lyngby 

Program 

Der arbejdes på at placere Musik- og Billedskolen 

(2300 m2) og en koncertsal (700 m2) på 

Jernbanepladsen. Det ser ud til at kunne være der – 

der skal bygges i højden (i hvert fald i 3 etager, da 

koncertsalen har dobbelthøjde). Det hele er fortsat 

meget overordnet. 

Arkitekterne afleverer deres endelige materiale i 

slutningen af januar. Derefter skal det i høring i 

april/maj, tilrettes i juni mdr. og politisk behandles i 

august/september. 

 



Drøftelse 

Bestyrelsens forældrerepræsentanter har stor fokus 

på, at processen omkring en bygning til Musik- og 

Billedskolen skrider frem, og at en bygning til Musik- 

og Billedskolen prioriteres. 

 

4.Økonomi  

 

           HENGA 

            15 min. 

 

Bilag eftersendes 

 

Baggrund og formål 

Budgetopfølgning 

 

Gennemgang af budgetopfølgning af 3. kvartal. 

5. Fælles eftersyn 

 

             Orientering 

              Ajw/Henga 

                 20 min 

Baggrund 

’Eftersyn’ efterår 2022. Der er igangsat en større 

fælles proces – en slags eftersyn – i hele musikskolen 

med fokus på de fælles sammenspils/kor-aktiviteter 

på tværs i musikskolen. Derudover kigges der på de 

samarbejdsstrukturer, der er omkring de fælles 

sammenspilstilbud.  

 

Formål 

Orientering. 

 

I løbet af sensommeren/efteråret har der været dialog 

med samtlige faggrupper om deres relevans og 

gruppernes sammenspilsstruktur for eleverne. Alle 

grupper mener, at de er relevante for kollegial 

sparring til gavn for eleverne og undervisningen. 

 

Der har været forskellige ønsker til flere 

fællesaktiviteter for eleverne, hvilket er en udfordring, 

når Musik- og Billedskolen ikke har egen bygning, som 

kan rumme mere undervisning samtidig. 

 

Derudover kigges der på, om der er behov for at 

etablere et team på tværs af Musik- og Billedskolen, 

som bygger på en mere rytmiskbaseret undervisning, 

for de undervisere der har bands og som leverer 

elever til bands. 

 

Pt. afprøves der et samarbejde på Center II, hvor 

eleverne er skemalagt således, at lærerne kan 

undervise eleverne sammen på tværs af 

instrumentgrupperne. 

 

Vi kan se, at når eleverne indgår i attraktive 

musikalske fællesskaber, bibeholdes deres interesse i 

og for musikken. 

 

Derudover anser vi det for vigtigt i forhold til de 

ansattes arbejdsmiljø konstant at have fokus på at 



skabe muligheder for samarbejde - i de fysiske 

rammer vi pt. har. 

 

6. Kort nyt, status 

 

           15 min 

            Ajw/henga 

          

Baggrund og formål 

Efterårssæsonen er godt i gang, og der gives en status 

på elevsituation, ansættelser, statistik mv. 

 

Der er gjort en stor indsats i forhold til rekruttering. 

Det ser fint ud, og eleverne er i store træk tilbage 

efter et formentlig covid19-relateret dyk i søgningen til 

tilbuddet. I henhold til Musik- og Billedskolens regler 

er det muligt at udmelde sig fra undervisningen frem 

til den 15. november. Udmeldelsen vil være gældende 

fra 1. december.  

Der rekrutteres forsat både på Aula, FB og ved at 

koordinere undervisning, hvor lærerne møder eleverne 

i skolerne. 

 

Ansættelser 

Ny trompetlærer pr. 1. november 2022 

Ny klaverlærer pr. 1. december 2022 

 

Statistik 

Vi indberetter antal cpr. elever som får undervisning i 

Musik- og Billedskolen til Danmarks Statistik. 

Derudover skal vi også indberette, hvor mange elever 

vi møder ved ex. instrumentpræsentation, koncerter 

og lignende. 

Det giver et mere retvisende billede af Musik- og 

Billedskolens aktiviteter, og det bliver tydeligt hvor 

stor og bred en berøringsflade Musik- og Billedskolen 

har. 

7. Koncerter frem til jul 

                

              10 min 

             Henga 

Baggrund og formål 

Oversigt over koncerter og arrangementer frem til jul, 

herunder orientering om PR og julekalender. 

 

Gennemgang af koncerter frem til jul. 

Oversigt over koncerterne blev udleveret på mødet 

med en opfordring til om muligt at høre enkelte af 

dem. Musik- og Billedskolen holder ca. 25 koncerter 

frem mod jul. 



8. Forretningsorden, godkendelse 

 

 

                10 min. 

                  AJW 

 

 

 

 

Bilag: Forretningsorden for 

bestyrelsen 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet i august vedtog bestyrelsen at 

skubbe valget af forældrerepræsentanter i bestyrelsen 

fra maj/juni til september/oktober. Dette medfører 

ændring i forretningsordenen. 

 

Formål 

Godkendelse af forretningsorden med nyt 

valgtidspunkt i fht. forældrerepræsentanter i 

bestyrelsen. 

 

Ændring af valg af forældrerepræsentant fra maj/juni 

til september/oktober. 

Ændring af tidspunktet for udsendelse af dagsorden 

fra 14 dage før til 8 dage før. 

 

Ændringen af forretningsordenen blev godkendt. 

9. Evt.  Intet 

 

 


