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Referat af bestyrelsesmøde mandag, d. 23.3. 2020 kl. 11.30-12.30  

(mødet blev afholdt som skypemøde)  

Tilstede: Elof Westergaard (formand), Claus Skjold Larsen (næstformand), Asger Gewecke, Kristian 
Bennike, Bodil Dibbern, Ingrid Bartholin Gramstrup (Organistforeningen), Klaus Viggo Jensen (DOKS), Minna 
Søndergaard, Ann Riis (sekretær), Hans Chr. Hein (rektor) 

Afbud fra Karen-Marie la Cour (LMR), Gerda Torp Nørgaard (Dansk Kirkemusiker Forening), Ute Ruttkowski 
(De studerendes Råd),                                     
Tekniske problemer afholdt Niels Erik Aggesen (lærerrådet) fra at tage del i mødet. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden. Grundet coronakrisen afholdtes dette møde som et skypemøde. 

 

2. Dagsorden 

 Godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat 8.10. 2019  

 Klaus Viggo Jensen beder om, at den udsendte rettelse til punkt 8 indføjes i 

referatet. Dette godkendes, og det samlede referat er dermed godkendt. 

 

4. Meddelelser fra formanden 

 Der er blevet afholdt et møde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og 

kirkemusikskolernes formænd/rektorer: Et godt møde, hvor også værdier blev 

debatteret. Skolerne blev inviteret til en øget synlighed ved Landsforeningens 

årsmøde. Der aftales et nyt møde til afholdelse i efteråret. 

 Midtvejskonference d. 25.4. vedr. liturgi i folkekirken vil blive aflyst og udskudt til 

senere. Fristen for tilkendegivelser fra menighedsråd m.fl. vil ligeledes blive 

forlænget.  

 I forbindelse med at Klaus Viggo Jensen udtræder af DOKS´ bestyrelse, stopper han 

også i LKMS´ bestyrelse. Formanden takkede ham for hans positive indsats og det 

flerårige samarbejde i bestyrelsen. 

 

5. Meddelelser fra rektor,  

Orientering er udsendt skriftligt. Enkelte punkter kommenteres: 

 I forbindelse med coronakrisen:  

o Vedr. optagelsesprøverne er det uvist hvornår og hvorledes, de vil blive 

gennemført. 

o De kommende elevkoncerter vil om muligt blive gennemført 

o E-læringsprogrammet bliver anvendt i øget omfang i denne situation 

o Enkelte kurser er aflyst, grundet corona 
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o Rektorerne har jævnlige skype-møder om situationen og konsekvenserne 

heraf.  

 Ansættelsen af deltids kontor/service assistent. 

 Lønudbetaling er pr. 1. januar 2020 overgået til FLC i Odense. Der er kommet et 

godt samarbejde i stand. 

 Der er gode ansøgningstal til de forskellige linjer og afdelinger, dog 5-10 færre end 

sidste år. 

 En del af fagpakken i rytmisk musik udbydes som et kursusmodul i efteråret. 

 Samarbejdsprojektet i 2020 mellem FUV og kirkemusikskolerne om ”Bag 

helligdagen”: Materialet med forslag er inspiration rettet mod præster og 

kirkemusikere.  

 

Spørgsmål: 

CSL: Hvor lang tid tænker I, der må gå i forhold til omlægning af undervisning - kan noget 

afvikles elektronisk og hvorledes med eksamen/optagelsesprøver? 

HCH: Vi har på nuværende tidspunkt aflyst 1 undervisningsgang, og hvis corona-

nedlukningen forlænges yderligere med 14 dage, vil det være 2 undervisningsgange, der er 

aflyst eller bliver afviklet alternativt. For nogle fag vil det være kritisk i forhold til eksamen. 

Vi vil i så fald forsøge at lægge ekstra undervisning i eksamensfagene. Da både faste lærere 

og timelærere er sendt hjem med løn, vil der her kunne blive tale om ekstra udgifter.  

KB: Der overvejes i øjeblikket alternative løsninger med hensyn til optag på bl.a. 

ungdomsuddannelserne. Her vil der evt. være inspiration at hente for kirkemusikskolerne. 

 

6. Resultataftale 2020  

HCH fremhæver følgende punkter: 

 Grundet et større optag specielt på eksamenslinjerne i de sidste par skoleår vil der 

blive flere kandidater i 2020 end sædvanligvis. 

 De fælles samarbejdsmål for kirkemusikskolerne, herunder  

o målet vedr. brugen af F2.  

o analysen som en opfølgning på arbejdet i 2015 og 2017.  Kirkeministeriet 

har meldt ud, at skolerne selv skal stå for størstedelen af arbejdet. 

Omfanget forventes at blive mindre end ved de foregående analyser. 

EW bemærker, at skolen fortsat vil være underlagt 2% besparelserne.  

AG: Der er tegn på, at ministeriet er opmærksom på det uhensigtsmæssige, der kan ligge i 

2%-besparelserne. 

KVJ: Punktet i fællesmålene vedr. ”studerende med særlige forudsætninger” - hvad menes 

der med det? 

HCH: Spørgsmålet er rejst fra Sjællands Kirkemusikskole og er taget med i Vision og Strategi 

2017 under ”undervisningsformer” i handleplanerne. Vi går gerne i dialog omkring 

spørgsmålet, der er rejst – ikke mindst for at få belyst, hvor og hvor stort problemet er. 

På Løgumkloster Kirkemusikskole har vi ikke mødt særlige ønsker fra studerende med 

baggrund i forskellige rytmiske musikgenrer. Det har dog været fremført, at der kunne 

være problemer f.eks. med nodelæsning i orgelspillet, og at der evt. kunne tænkes særlige 

eksamensformer i den forbindelse. Som det anføres i handleplanerne, er det planen, at de 

faglige organisationer vil blive kontaktet, således at de indgår i en drøftelse om dette. 

KB: Det kan være svært at forestille sig, at en dygtig musiker ikke kan læse noder? Der må 

være minimumskrav for, hvad vi kan byde kirkegængerne. 
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CSL: Problematikken bliver også vendt også i konservatorieverden. I musikalske 

sammenhænge er nodelæsning og teoretisk baggrund en forudsætning. Den 

kirkemusikalske kontekst og dens tradition er stærkt knyttet til de teoretiske kompetencer. 

HCH: Enig i synspunkterne, og såvel korfagene som musikteori mister niveau uden solide 

nodelæsningsfærdigheder. 

HCH omtaler desuden, at der har været en henvendelse fra det rytmiske konservatorium 

vedr. interesse for at tilbyde nogle af deres studerende en kirkemusikalsk uddannelse. Der 

er foreløbigt aftalt et møde mellem rektoren for det rytmiske konservatorium og Ole 

Brinth, der vil repræsentere kirkemusikskolerne. 

 

7.  Årsrapport 2019  

HCH: Der er et overskud på kr. 73.000 i 2019, hvilket stort set er som budgetteret.  

I regnskabet er der dog forskydninger i forhold til det budgetterede bl.a. i kraft af, at 

administrationens lønudgifter i forbindelse med kursustilrettelæggelse i regnskabet er 

overgået til ”studieadministration”.  

Der har været væsentligt færre udgifter på kurser for Børn/Unge/Orgel, idet der har været 

flere andre aktører i 2019. Såvel den landsdækkende Orgelklubben som et særligt initiativ 

fra Haderslev Stift. Der er dog med Had. Stift aftalt en fælles udmelding til musikskoler i 

løbet af 2020, og her vil LKMS kunne bidrage med tilskud til orgelundervisning for 

børn/unge. Fra 2021 forudses igen øget orgelundervisning i skolens regi,  

KVJ:  Vil de forventede underskud for 2021-23 udelukkende være et resultat af et øget 

antal elever? 

HCH: Nej, det er kombinationen af fremtidige 2%-besparelser og fremskrivningen af 

driftsudgifter samt et lettere øget optag, der giver ubalance. Kirkeministeriet har i år bedt 

om denne opstilling, der kan vise et kommende økonomisk scenarie, hvilket må give 

anledning til handling i tide. 

 

8. Status på handleplanerne fra 2019 

a. E-læring      

 E-læringsprojektet er kommet godt i gang med opstart fra 2019. Hovedsagligt er 

det hidtil blevet anvendt i holdfag men også lærere med solofag benytter 

muligheden. Der er udviklet videoer til fælles brug skolerne imellem. Projektet 

ledes af lærer på Vestervig Kirkemusikskole Birgitte Søndergaard. 

b. Aftagerpanel 

 Der er rettet henvendelse til 2 stiftsråd og svar vedr. udpegning af 

menighedsrådsrepræsentanter afventes.                                                                          

EW konstaterer efter mødet med Landsforeningen, at der er en positiv holdning 

til aftagerpanelet. 

c. Kompetenceudvikling af lærere 

 Første projekt fandt sted i Esbjerg i januar for de tre skolers orgelundervisere 

ved den svenske professor Hans-Ola Ericsson. 

d. Rådgivning af menighedsråd – igangsættelse 

 Enighed om at EW og HCH henvender sig til provstier geografisk fordelt i skolens 

område vedr. deltagelse i et pilotprojekt.  

 KVJ: Med udgangspunkt i pilotprojektet i Københavns Stift fra DOKS´ og 

Organistforeningens side vedr. rådgivning ved besættelse af stillinger er man nu 

i færd med at udbrede rådgivningen til hele landet, og der udpeges et antal 

konsulenter til virke i alle stifter. De kommende konsulenter vil blive undervist 

og forberedt til arbejdet, og konsulenterne skal derefter arbejde selvstændigt. 
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 AG: Det kan forudses, at Landsforeningen og ministeriet vil udtale sig lidt kritisk 

om pilotprojektet, som DOKS og Organistforeningen har igangsat, idet der her 

er tale om at arbejdstageren rådgiver arbejdsgiveren om egne forhold. 

 Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil blive informeret 

yderligere om processen og hvilke personer og provstier, der kontaktes. 

e. Andet 

    Intet. 

 

9. Fastsættelse af kommende møder: mandag d. 28.9. 2020 som tidligere aftalt.    

Efter ønske fra HCH lægges mødet kl. 12-14.30 

 

10. Eventuelt 

 Intet. 

 

 

Referat Ann Riis / Hans Chr. Hein 


