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Dato: 8/ 2- 2021 

Sagsnummer: 81.00.00-P35-23-19 

 

Referat bestyrelsesmøde 8. februar 2021 

Mødeleder: Tormod Vinsand 

Deltagere: Louise Broch, Julie Lund Jørgensen, Henrik Strandfelt, Tommy Østerlind, Lene Due, Jonna Peder-

sen. Fraværende – Selina Whitall Christensen 

Referent:  Tormod Vinsand 

 

Punkter 

Pkt. nr. 1:  Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 

Pkt. nr. 2:  Nyt fra formanden DAOS slagtøjsstævne 6-7 februar er udskudt til oktober 

2021 

Pkt. nr. 3:  Nyt fra KB-medlem Byggeriet af den nye musikskole skrider frem. 

Pkt. nr. 4:  Nyt fra musikskolelederen 

 

- Fjernundervisning – solo 

 

- Ingen undervisning i sammenspil,  

MusikUnik, rytmik og kor 

 

- Langtidssygemelding – vikar ansat 

-  

- Ingen koncerter eller stævner 

 

 

- Regnskab 2020 

 

 

 

 

 

- Besparelse 2021 

 

 

 

 

 

- Soloundervisning foregår nu som fjernundervisning 

 

- Undervisning i sammenspil, MusikUnik, rytmik og kor 

desværre ikke mulig. 

 

- Langtidssygemeldingen varer til midten af maj 2021 

 

- Bortset fra 2 koncerter i efteråret har det ikke været 

muligt at afholde koncerter 

 

- Såfremt regnskabet bliver godkendt, kommer musik-

skolen ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på ca. 

100.000 kr. Pengene skal bruges til et musikalsk åbnings-

værk (november. 2021) og til almene fornødenheder på 

den nye musikskole. 

 

- Musikskolen er pålagt besparelser på ca. 46.000 kr i  

2021 
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- Pædagogisk konference DKDM 

 

 

 

- Sommerkoncert 13. juni 

 

 

 

- Den store fælles pædagogiske konference på DKDM 

med deltagelse af ca. 700 musikskolelærere fra Sjælland 

og øerne blev gennemført 5. januar online 

 

- Erstatningen for Nytårskoncerten 2021og overrækkel-

sen af Rødovre Musikpris 2021 gennemføres som Som-

merkoncert 13. juni 2021. 

Pkt. nr. 5:  Forslag til vedtægtsændring Forslag til tilføjelse til musikskolens vedtægter: 

 

§ 3 INDHOLD 

 

Stk. 3. I tilfælde af nedlukning af Rødovre Musikskole 
pga. epidemi eller lignende med derved manglende mu-
lighed for undervisning med fysisk tilstedeværelse, fort-
sætter musikskolens soloundervisning som fjernunder-
visning inklusiv brug af instruktionsvideoer og skriftligt 
materiale. 
 

Pkt. nr. 6:  Eventuelt Næste bestyrelsesmøde onsdag 19. maj kl. 19.30. De 

fremtidige møder skal placeres efter et rullende skema. 

 

 


