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Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 04.02.2020
Tid: 19.00 – 20.30
Sted: Kulturskolen, Søtoften 2A,
mødelokalet
Referent: Tina

Deltagere:
?? – Rep. for erhvervslivet –
Anders Hinnerup Hansen –Formand for Kulturskolerådet og forældrerep.
Julie Heebøll – chef for Kulturskolen
Mari-Ann Togsverd– Rep for folkeskolerne
Alice Vestergaard – Rep for personalegruppen
Rene Sigaard– forældrerepræsentant
Mikkel Xavier– repræsentant for kulturlivet
Tina Quottrup– sekretær
Afbud: Alice
Forbered til mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Vedtægter
 Godkendt
3. Kulturskolerådets opgaver jf. vedtægterne og hvordan får vi brugt kulturskolerådets ressourcer bedste muligt
Fremadrettet vil kulturskolerådet tage temaer op bla. fra strategien og kontrakten, hvor Kulturskolen ønsker en anden
vikle/sparring på.
Ved mødet d. 12. maj er temaet ”Hinanden og det fælles vi” (fra kontrakten 2020).
Idéer til temaer:
 Entreprenørskab/Inddragelse
 Lokaler

Hvordan udvikler musiklivet sig (Mikkel har kompetencer som kan bruges)
 Kerneopgave
 Elevråd
 Kulturlivet – hvad gør man som ung musiker - fra musik/kulturskole til egne ben/ til man ender i et øvelokale
 Sangkraftcenter
4. Kulturskolerådet
 Vi mangler en repræsentant fra erhvervslivet til Kulturskolerådet.
o Julie spørger Lisbeth Binnerup
o Mikkel spørger evt. Skanderborgs erhvervsråd
5. Besparelse 2020 (orientering)
Julie orienterede om de besparelser Kulturskolen har fået i 2020.
6. Kontrakt 2020 se bilag (orientering)
Julie gennemgik kontrakt 2020
7. Netværksmøde - skal vi afholde et nyt?
Julie og Tina tager initiativ til et nyt netværksmøde. De ligger fremadrettet ikke i kulturskolerådsregi.
 YongBrass
 Korforeningen
 Sistema
 Strygerorkester
 Musikværket i Ry
 Industriens musikforening fra Stilling (Henrik Uldall)
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8. Lokalesituationen:
Julie og Tina informerede om lokalestatus for:
 Søtoften
 Biblioteket Hørning
 Mølleværket i Ry/Gl. bibliotek i Ry
Der undersøges, om vi kan koble os på kapacitetsanalysen, som kommunen er ved at lave.
Julie tager kontakt til Søren Aalund
Idéer:
Sølunds pavillonerne
Ungdomsskole og kulturskolen flytte sammen et 3. sted
9.

Status på Strategien (bilag) og hvordan vi arbejder videre:
Mål 1: Der skabes netværk eleverne imellem – Kulturskolerådet bakker op omkring, at alle elever skal starte på hold
og at Kulturskolen starter ud med klaver ved at oprette klaverlabs.
Mål 2: Julie og Tina kan mærke, at der er kommet mere fokus på dette mål og at det ret faktisk fungerer.
Mål 3: Vi laver løbende samarbejder året igennem. Kulturskolen oplever, at få henvendelser fra institutioner, som vi
ikke tidligere har været i.
Mål 4: Det arbejder vi løbende på.
Mål 5: Vi har fået et kulturweb op at køre pt. 12 elever. Det er en succes.

10. Budget (bilag):
 Budgettet blev gennemgået.
11. Kommende møder:
 Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00
12. Evt.

Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.
Man skal både be- eller afkræfte om man kommer til møderne.

