
 

              Dagsorden 
Møde i Musik-og Billedskolens bestyrelse 

Data om mødet 

 

Dato: 18. august 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.) 

Henrik Gantzel (henga, souschef) 

Anne Juul Windahl (Ajw, ledelsesrep.) 

Nina Kragesteen (Ninkr, centerchef) 

 

Afbud: 

Lise Lotte Elmelund (lærerrep.) 

 

Mødeleder: Birgitte Dolevert Larsen, frem til 

konstituering, pkt. 3. 

 

Referent: Henrik Gantzel 

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Lise Lotte 

 

Dagsorden Baggrund og formål 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

den 3. maj 2021 

Godkendt 

3. Konstituering 

 

v. fungerende formand, Birgitte 

5 min. 

Baggrund og formål 

Vedtægter §4: ”Bestyrelsen konstituerer sig med 

formand og næstformand.  

Valgbar som formand og næstformand er de 

af forældrene valgte medlemmer.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Birgitte Dolevert Larsen 

Næstformand: Christian Jakobsen 

 

4. Orientering om budgetproces 

v/Nina Kragesteen 

Information 

5 min.. 

Baggrund og formål 

Orientering v. Nina Kragesteen 

 

Politikerne har netop taget hul på budgetprocessen og 

de skal på budgetseminar den 2. september 2022. 



Politikkerne har mange ønsker, men da der bliver 

tilført færre midler fra Staten, bliver processen 

formentlig svær. 

Der er væsentligt færre penge til anlæg, end der er 

ønsker, og midlerne skal fordeles mellem mange. 

Efter budgetseminaret får vi formentlig en pejling af, 

hvilken vej politikkerne vælge at gå og deres 

prioriteringer. Muligvis vælger politikkerne at skrive 

hensigtserklæringer ind i budgetaftaleteksten. 

Budgettet skal lukkes senest 1. november 2022 

Der er ikke lagt op til en stor besparelse på Kultur og 

Fritidsområdet, og der er pt. ikke forslag om 

besparelser hos Musik- og Billedskolen. 

5. Økonomi  

v/ Henga, Information  

15 min. 

Bilag eftersendes 

Baggrund og formål 

Budgetopfølgning  

 

Gennemgang af Musik- og Billedskolens økonomi med 

enkelte svar på opklarende spørgsmål. 

Økonomien ser generelt fint ud, dog forventes det 

ikke, at vi når det høje indtægtsniveau, grundet færre 

indtægter i forårssæsonen. 

6. Musik-og Billedskolens fysiske 

rammer 

 v/AJW 

10 min. 

 

 

Baggrund og formål 

Orientering om hus-proces 

Status lydmålinger i Fennebergsalen. 

 

Drøftelse 

Kan bestyrelsen bidrage med noget i processen? 

 

AJW skitserede processen omkring et nyt hus til 

Musik- og Billedskolen op. I september 2022 skal 

politikerne beslutte den videre proces - nærmere 

bestemt godkende et arbejdsprogram, som det 

vindende arkitektteam skal gå videre med. 

Som en del af arbejds-/udviklingsprogrammet indgår 

det, at der skal arbejdes videre med afdækningen af 

muligheden for at placere Musik- og Billedskolen på 

2.300 m2 og en koncertsal på formentlig 700 m2 i 

grundplan på Jernbanepladsen i Lyngby. 

 

I forhold til et funktionsprogram har vi allerede meget 

liggende fra den tidligere arkitektproces (med 

undtagelse af koncertsalen). 

 

Der er stor utålmodighed i forhold til at komme i gang. 

Vores fysiske rammer med genhusningen begrænser 

Musik- og Billedskolen – både daglig drift og udvikling 

- og i forhold til at kunne levere som en professionel 

og tidssvarende undervisningsinstitution.  

Det blev fra lærerside nævnt, at der er ved at snige 

sig en form for opgivenhed ind, da der endnu ikke er 

en beslutning/dato for, hvornår vi får adgang til de 

rammer, som det kræver at være en musikskole. 



Musikskolens fremtidige placering samt en plan med et 

tidsperspektiv er meget tiltrængt.   

 

Status lydmålinger i Fennebergsalen.  

Der er forelagt en politisk sag vedrørende lydisolering 

på biblioteket i og omkring Fennebergsalen. 

Politikerne har truffet en beslutning om ikke at gå 

videre med sagen.  

 

Kort drøftelse af brug af lokaler på skolerne med 

mulighed for at komme ind i undervisningslokalerne 

tidligere. 

 

Der er stor opbakning fra bestyrelsen til arbejdet med 

udfordringerne vedrørende Musik- og Billedskolens 

fysiske rammer. 

7. Fastlæggelse af møderække i 

bestyrelsen, sæson 2022-2023 

 

          Beslutning 

           10 min. 

Baggrund 

Bestyrelsesmøder foregår i udgangspunktet kl.18.30-

20.30 på rullende hverdage på Rustenborgvej 3. 

Alle medlemmer bør forud for mødet undersøge, om 

nedenstående mødedatoer kan vedtages 

 

Datoforslag: Sæson 2022-2023 

(torsdag den 18. august 2022, dette møde) 

 

Mandag den 14. november 

Onsdag den 8. februar 

Tirsdag den 2. maj 

 

Datoforslag: Sæson 2022-2023 

Torsdag den 17. august (2023) 

 

Datoerne blev godkendt 



8. Sæson 22-23 

 

             Orientering Ajw/Henga 

                 20 min 

Baggrund og formål 

På bestyrelsesmødet gives en status på opstarten af 

sæson 22-23 ifht.:  

Elevtal 

Lokaler 

Nye medarbejdere mv. 

Vigtige begivenheder (herunder årskoncert og 

fællesuge) 

 

AJW orienterede om status ved opstarten af sæson 

22/23 

Familierytmik (0-5 år): 

Der er igangsat tre hold mere end sæson 21-22. 

Tilmeldingerne til holdene ser fine ud. 

 

Rytmikhold (indskolingselever): 

Generelt ser det fint ud. Engelsborgskolen og 

Lindegårdsskolen ligger lidt lavt – men her gør vi en 

ekstra indsats for at fortælle om det gode rytmiktilbud 

ved at rytmiklærerne tager på besøg i klasserne.  

En ny procedure på Engelsborgskolens SFO udfordrer 

vores sædvanlige måde at rekruttere på, da SFO nu 

skal have skriftlig tilladelse fra forældre, for at kunne 

sende et barn til en gratis prøverytmiktime i SFO- 

tiden.  

På Virum Skole har vi igangsat flere hold på end 

tidligere, og alligevel er alle hold fyldt, og vi har 

måttet oprette venteliste på holdene.   

 

Instrumental: 

Antallet af ledige pladser på vores instrumental fag 

ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år ved 

denne tid. Vi forventer at tilbyde pladser og optage en 

del eleverne fra ventelisten. Enkelte 

instrumentgrupper har pt. ingen venteliste. Ved 

sæsonafslutning (inden sommerferien), var der 

næsten ingen ledige pladser til sæson 22/23, men der 

er kommet udmeldelser henover sommeren, som der 

plejer at gøre.  

 

Billedskolen: 

Alle hold er fyldt. 

Desuden havde vi sommerbilledskole i første og sidste 

uge af skolernes sommerferie – også med fyldte hold. 

 

Lokaler: 

Der har været gennemgang af lokalerne på alle centre. 

Alle lokaler er opdaterede, og der er kun få ønsker om 

indkøb. 

 

Skoleledermøde: 

Forårets møde med skolelederne har medført, at 

skole-hjem-samtaler ikke kan flytte 

musikundervisningen. 



Desuden kommer der skilte op ved de lokaler vi 

benytter på skolerne. Skiltene indeholder information 

om, hvilken undervisning der finder sted i lokalet, 

samt hvilke dage undervisningen finder sted. Udover 

at give større synlighed for eleverne, og at det bliver 

nemmere at finde vej, giver det forhåbentligt også 

større bevidsthed blandt skolens lærere, at vi benytter 

lokalet. 

 

Nye medarbejdere: 

Violinlærer og rytmiklærer er ansat pr. 1.8.22. 

 

Vakante stillinger: 

Trompetstilling og klaverstilling. Stillingerne forventes 

besat i løbet af efteråret. Begge stillinger vikardækkes 

indtil nye lærere bliver ansat.  

 

Vigtige begivenheder: 

Årskoncert den 29. april 2023 

Fællesuge op til koncerten så vi kan lave samarbejder 

Musikskoledage i Tivoli, 6.-7. maj 

30 julekoncerter 

30 sommerkoncerter 

Plejehjemskoncerter 

Koncerter i Templet 

Koncerter på skoler 

Kirkekoncerter 

Koncert på Lindegården 

9. Forslag om ændring af 

valgtidspunkt for valg af  

forældrerepræsentanter 

 

 

                Drøftelse 

                10 min. 

 

 

Bilag: Forretningsorden for 

bestyrelsen 

Baggrund 

I nuværende forretningsorden står beskrevet, at der 

foretages valg til forældrerepræsentanter i bestyrelsen 

hvert andet år, og at valget foretages i maj/juni mdr. 

Dette er uhensigtsmæssigt, da man på dette tidspunkt 

ikke har modtaget besked om optagelse. 

 

 

Formål 

Bestyrelsen drøfter tidspunkt for valg.  

 

Der er opbakning til ændringen, om at der afholdes 

valg i efteråret (september/oktober). 

10. Gensidig orientering 

v./alle                  

Intet 

11. Evt.  Intet 

 


