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Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 8.10.19 kl. 11.30-14.00 i Korsalen 

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

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

Dagorden: 

1. Velkomst ved formanden 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.19 

Bemærkning til punkt 9. Modellen blev drøftet d. 29.10.18 ikke 2019 

Referatet godkendt.  

 

4. Meddelelser fra formanden 

På skypemøder i Dialogforummet med de 3 rektorer og 3 formænd behandles: 

koordinering af opgaver, meddelelser, udveksling af informationer fra Kirkeministeriet 

(KM). Kirkeministeriet ønsker fremad, at formændene deltager i et årligt møde med KM og 

rektorerne. Et første sådant møde fandt sted mandag d. 7. okt. 2019, og var et konstruktivt 

og positivt møde. 

 

5. Meddelelser fra rektor (se bilag) 

 Antallet af ansøgninger er generelt steget. Odenseafdelingen har oplevet en 

stigning, især på sangersiden. Der var flere ansøgninger til den nye eksamenslinje: 

Kirkemusiker – sang og korledelse.                                                                                      

På opfordring forklares om de 4 forskellige typer af optagelsesprøver til sanger- og 

organistlinjer. For klokkenisternes vedkommende vurderes ansøgerne i 

forhåndssamtaler, og for allerede uddannede organister gennemføres selve 

optagelsesprøven her efter ca. ½ år på uddannelsen.  

 Eksamen: Specielt i år blev der uddannet flere klokkenister end normalt; 

eksaminerne fandt sted ved Marstal Kirke. 

 Elevtal: Elevtallet er det samme som sidste år; men forbruget af undervisningstimer 

er øget, idet en større andel af de studerende følger eksamenslinjerne. 

 Personale:                                            

Peter Elkjær Petersen søger om svagelighedspension, og afskedigelsessagen 

behandles pt. i KM.                                                                                                                   

Nyansat er controller Kirsten Overbeck Andersen, der skal danne bindeled mellem 

uddannelsesinstitutionerne (kirkemusikskolerne og FUV) og KM bl.a. vedr. 

regnskaber og kvartalsrapporteringer. Ansættelse af en fælles controller er en 

naturlig konsekvens af øgede krav vedr. afrapporteringer, og der kræves tillige en 

øget kommunikation mellem KM og Kirkemusikskolerne om økonomi.  
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 I forbindelse med kommende renovering af korsalen installeres en væghængt 

projektor med whiteboard. 

 Kurser: Kirkemusikkurset i juli måned afvikledes i kirkemusikskolens eget regi 

grundet højskolens konkurs og deraf afledte udfordringer. Kirkemusikskolen lejede 

sig ind på højskolen.  

Kurset ”Arr. af rytmiske salmer på orgler”, som er et modul af fagpakke 4, er 

afviklet, og kurset har været fuldtegnet. Det tidligere udbud af den samlede 

fagpakke havde derimod for få tilmeldte til at kunne afvikles. Alle fagpakkernes 

sammensætning og afvikling evalueres i foråret 2020 sammen med de faglige 

foreninger.  

Messesangskursus måtte aflyses grundet for få tilmeldte. Kurset genopslås og vil 

blive annonceret anderledes og forhåbentligt bedre fremover. 

 En orgelpædagogisk dag afholdes i januar fælles med de andre kirkemusikskoler i 

Esbjerg. 

 E-læringsprojektet er kommet godt i gang på alle 3 kirkemusikskoler. 

 Samarbejde med FUV og kompetencecenteret om projektet Salmer bag 

helligdagen, hvor der udvikles nyt materiale. FUV er tovholder for samarbejdet 

Finansiering: præster deltager gratis, og fonde søges til organisternes deltagelse 

Flere kirker har tilkendegivet at de vil betale for organistvikarer, og 

kirkemusikskolerne vil i modsat fald evt. dække et underskud.  

 

6. Folkekirkens liturgiarbejde 

Formanden beretter om nedsættelsen af faggrupper i 2016 til arbejde omkring 3 rapporter 

om dåb/nadver, autorisation/frihed og gudstjenesten. Disse rapporter er nu fremkommet 

og frem til efteråret 2020 kan de drøftes i forskellige fora. 

Der er aftalt møder rundt i provstierne, og, Ribe Stift afholder desuden 5 opsamlingsmøder 

i august-september 2020. 

Niels Erik Aggesen m.fl. roser hæftet gudstjeneste og musikkens placering. 

Debat om emnet, hvor det dannelsesmæssige aspekt af arbejdet blev fremhævet:            

Selvom nogle naturligt har flere forkundskaber end andre og et måske mere udviklet sprog 

til at diskutere liturgispørgsmål, er det vigtigt, at den ”almindelige kirkegænger” også kan 

deltage og et fælles sprog omkring liturgi kan medvirke til at folkeliggøre debatten. 

I dag kan alt blive sat til debat og argumenter baseret udelukkende på tradition og 

eksisterende ordninger har ikke altid gennemslagskraft. Ambitionen fra biskoppernes side 

er at komme ud til alle kirker.  

Kirkemusikskolen har flere undervisere i liturgik, men alle skolens undervisere vil naturligt 

deltage i den kommende tids debat. Der vil bl.a. blive afholdt et aftenmøde sammen med 

Løgumkloster Kirke, hvor liturgiarbejdet vendes. 

Liturgiarbejdet sættes igen på dagsorden ved næste bestyrelsesmøde i marts. 

 

Frokost. 

 

7. Økonomi – Regnskabsoversigt pr. ultimo august (se bilag) 

Budgetopfølgning fra ultimo august giver ikke anledning til spørgsmål. 
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For timelærernes vedkommende udbetales lønnen for august og september samlet ultimo 

september. Der foretages løbende mellemregning/udligning af fælles udgifter mellem de 

tre skoler vedr. IT-systemerne SAS og Notus.   

Formanden tilkendegiver, at man fra kirkemusikskoleside og fra FUVs side har været 

tøvende vedr. underskrift af aftalen om SAS-systemet, da aftalen om SAS har en løbetid på 

8 år, mens økonomiaftalen kun omfatter en 4-årig periode. Departementschefen i KM har 

nu tilkendegivet, at udgifter til SAS vil blive dækket af rammeaftalen. 

 

8. Resultatmål 2019 og 2020 (se bilag) 

Ad. 2019: 

Forslagene til fælles løsninger af administrative arbejdsgange har bestyrelsens opbakning. 

Resultatmålene er fremlagt af rektorerne efter sommerferien ud fra indhentede 

oplysninger fra de forskellige medarbejdergrupper på kirkemusikskolerne.  

Punkterne er flg.: 

 Kompetenceudvikling for lærerne gennem afholdelse af kursus- og seminardage for 

forskellige faggrupper. 

 Samarbejdet omkring kurser udvides. Koordinering via bl.a. skypemøder via en 

fælles tovholder. 

 Øget koordinering af PR-arbejdet på skolerne og evt. udarbejdelse af ny fælles 

layout/grafik. 

Ad. 2020: 

Rektorernes forslag til resultatmål kunne bifaldes af bestyrelsen 

 

Diskussion vedr. ”rådgivning af menighedsråd i kirkemusikalske anliggender”: IBG og KVJ 

markerede vigtigheden af, at kirkemusikskolerne her holder sig ude af spørgsmål ang. 

opmåling af stillinger og selve ansættelsen. 

Hertil svarede HCH, at skolen ikke har haft og ikke har ønske om at blande sig i disse 

anliggender. Fokus er på ”kirkemusikalske anliggender”, hvilket er bredere, og det er den 

faglige vinkel, der bør have skolernes interesse – at give interesse omkring kirkemusik og 

rådgive om, hvorledes det evt. lokalt kan tilrettelægges. 

Der var desuden enighed om, at det er vigtigt her at have god kontakt mellem foreningerne 

og skolerne for at undgå at skabe usikkerhed hos menighedsrådene omkring hvilken 

rådgivning, der gives fra de forskellige parter.  

DOKS samler op og kontakter KMS vedr. dialog. 

 

Gerda T. Nørgaard: Der er i diskussionerne normalt mest fokus på organisterne, men vigtigt                        

at kirkesangerne ikke glemmes i disse sammenhænge! 

 

Der arbejdes desuden i øjeblikket med enkelte ændringer i studieordningerne, og når 

arbejdet er bragt til ende, vil det blive fremlagt for bestyrelsen formentlig på det første 

møde i 2020. 
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9. Aftagerpanelets sammensætning 

Der er på møderne i de tre kirkemusikskolers bestyrelse konstateret en uenighed med 

Landsforeningen af Menighedsråd i forbindelse med udpegningen af 

menighedsrådsrepræsentanter til aftagerpanelet. Landsforeningen har udtrykt ønske om 

selv at udpege repræsentationen. Karen-Marie la Cour ønsker dette debatteret på 

bestyrelsesseminariet den 4. nov. 

 

10. Bestyrelsesseminar i Roskilde 4. nov. 2019 

Følgende fra bestyrelsen deltager: Bodil Dibbern, Klaus Viggo Jensen, Claus Skjold Larsen, 

Ingrid Bartholin Gramstrup, Karen-Marie la Cour, Hans Chr. Hein og Elof Westergaard. 

Et bestyrelsesseminariet afholdes efter planen hvert 2. år. 

 

11. 40-års jubilæum 16. nov. 2019 

Information om programmet. Minna Søndergaard har sendt invitationer ud til forskellige 

grupper af nuværende og tidligere studerende, lærere og bestyrelsesmedlemmer. 

 

12. Eventuelt 

 Klaus Viggo Jensen meddeler, at han udtræder af DOKS´ bestyrelse ved næste valg, 

men han deltager i det førstkommende bestyrelsesmøde.  

 Hans Chr. Hein berettede fra møde i EKEK i Hildesheim. Landskirken i Hannover har 

en institution, der arbejder med såvel musikalske som teologiske fagområder. Her 

har man i de senere år med stor dygtighed lavet storstilede kirke-skole projekter 

målrettet ungdomsuddannelserne, hvor fokus har været på moderne klassiske 

værker af bl.a. Britten og Penderecki. Institutionens medarbejdere har til 

projekterne udarbejdet det samlede undervisningsmateriale. Inspiration herfra kan 

muligvis være en idé til efterfølgelse her i landet. 

 

13. Fastsættelse af kommende møder 

 23. marts 2020 

 28. september 2020 

Begge dage i tidsrummet 11.30 – 14.00 

 

Referat: Ann Riis/Hans Chr. Hein 


