
 

 

Bestyrelsesmøde mandag, d. 28. september 2020 kl. 12-14.30   

på Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9, Løgumkloster  

 
 Tilstede: Elof Westergaard (formand), Kristian Bennike, Bodil Dibbern, Ingrid Bartholin Gramstrup 
(Organistforeningen), Karen-Marie la Cour (LMR), Gerda Torp Nørgaard (Dansk Kirkemusiker Forening), 
Anders Gaden (DOKS) Minna Søndergaard, Ann Riis (sekretær), Hans Chr. Hein (rektor)  
 

Afbud), Asger Gewecke, Claus Skjold Larsen (næstformand), Ute Ruttkowski (De studerendes Råd), Niels 

Erik Aggesen (lærerrådet)  

Dagsorden: 

1. Velkomst v/ formanden – specielt til Anders Gaden, der i bestyrelsen er ny repræsentant 

for DOKS efter Klaus Viggo Jensen. 

 

2. Dagsorden godkendt -   udvides med et nyt punkt efter punkt 8: ”Konsulenttjeneste” 

 

3. Godkendelse af referat fra møde 23.3. 2020 (se udsendte bilag) 

 Ingen bemærkninger 

 

4. Meddelelser fra formanden 

 Covid-19-situationen fylder meget også nu: men livet og planlægning af 

aktiviteter går videre. 

 KMS-forum med rektorer og formænd fra de tre skoler mødes ca. en gang 

månedligt via skype 

 

5. Meddelelser fra rektor  

Den udsendte orientering blev gennemgået og følgende blev specielt bemærket og

 diskuteret: 

 Samtalerne ved optagelsesprøverne blev afholdt via skype. Ansøgerne havde 

forud sendt videomateriale til bedømmelse. Under omstændighederne 

fungerede dette fint. 

Spørgsmål fra Kristian Bennike, om det vil være aktuelt med samme form 

efter corona-krisen. Rektor ser det som en mulighed, men kun hvis det er 

påkrævet igen, da formen for alle parter er mere arbejdskrævende end en 

traditionel optagelsesprøve med fysisk fremmøde. 

 Alle planlagte kurser til afholdelse under nedlukningen i foråret er blevet 

udskudt og forsøges gennemført på et senere tidspunkt. 

 Korweekenden de 2. -3. oktober 2020 vil blive gennemført med et stort – og 

lovligt -  deltagerantal. 

 Enkelte undervisningstimer er flyttet til andre og større lokaler for at imødegå 

smittefare med covid-19. 



 

 

 

 

 Skolens retningslinjer om covid-19- er i flere omgange udsendt til elever og 

lærere. Der er tillige til en mindre gruppe af elever udsendt info på engelsk. 

 Skriftlige eksaminer og prøver blev med kirkeministeriets godkendelse 

gennemført som hjemmeopgaver.                                 

Kort diskussion om evt. problemer med eksamenssnyd i forbindelse med 

hjemmeopgaver –  Aktuelt har der ikke været anledning til at pege på 

problemer. 

 

6. Økonomi – 2. kvartalsrapportering, aktuel status (bilag med BV2 udsendt)) 

 Et underskud på 277 t. kr. i ankerbudgettet for 2020 er i halvårsregnskabet 

vendt til et overskud på 27 t.kr. Sådanne større udsving i forbindelse med 

budgetlægningen er konstateret flere gange gennem de seneste år. En 

arbejdsgruppe vil senere på efteråret se på dette.  

 Ingen yderligere kommentarer til kvartalsregnskabet. 

 

7. Udkast til resultataftale 2021 (bilag udsendt) 

 På et spørgsmål slår formanden fast, at resultatmålene skal betragtes som et 

dialogværktøj og ikke kun som styringsværktøj. 

 Resultatmålene godkendes. 

 

8. Stilling til fortsættelsen af efteruddannelsesprojektet ”Fagpakker” (bilag udsendt) 

 Ikke alle fagpakker har haft tilstrækkelig søgning. En større spørge-

undersøgelse blandt organister i Organistforeningen og DKF har vist, at folk 

kan have svært ved at binde sig i det tidsmæssige omfang, som fagpakkerne 

har været udbudt i.                                                                                                    

Ved et par af fagpakkerne har det således været nødvendigt for 

gennemførelsen at opbryde i moduler, hvorved fagpakken tages over en 

længere periode. 

 Der vil inden længe blive sendt et notat til rektorerne i form af et referat fra 

det afsluttende møde i fagpakke-projektgruppen. Dette vil naturligt indgå i de 

fortsatte drøftelser i bestyrelsen. 

 Diskussion om  -     Balancen mellem teori og praksis i forhold til 

         efteruddannelsens niveau 

- Relevansen af en optagelsesprøve til efterudd. 

- Akkrediteringsspørgsmålet  

 

Konklusion: 

 En samlet stillingtagen til fagpakkernes fremtid vil være et relevant punkt på 

det fælles bestyrelsesseminar, der skal afholdes i 2021.    

Forud for dette seminar arbejder rektorerne og KMS-forum videre for at opnå 

et fælles grundlag at tage stilling på.  



 

 

 

 

9. Konsulenttjeneste  (tilføjet punkt til den udsendte dagsorden) 

Bestyrelsesformændene inviterer foreningerne til et møde, hvor rammer og grænser 

for en konsulenttjeneste i kirkemusikskolernes regi sættes op i forhold til den 

konsulenttjeneste vedr. stillingsopmåling, stillingsopslag og faglig bistand i 

udvælgelsesprocessen, som DOKS og Organistforeningen er i færd med at opbygge. 

Menighedsrådene har behov, for viden om hvad KMS kan byde ind med vedr. 

supervision, undervisning osv.  

 

10. Status på handleplanerne fra 2019 

 Skolerne er i fællesskab godt på vej med alle punkter i handleplanerne. 

 

11. Fastsættelse af kommende møder   

 15. marts kl.13.00 – 16.00 

 

12. Eventuelt: Intet 
 

 

Referat: Ann Riis / Hans Chr. Hein 


