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Bestyrelsesmøde 

 

Dato:   Torsdag den 11. maj 2020  

Tid:   kl. 10.00 – 12.00  

  - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.15 – 9.45  

Sted:   Vestervig Kirkemusikskole 

Afbud: Pia Fog, Ulrik Spang-Hanssen 

Dagsorden 
 

Dagsordenspunkt Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

2. 
Nyt fra lærerrådet v/PF – efter skriftligt 

oplæg fra lærerrådsformand 

Orienteringen fra lærerådet blev 

taget til efterretning.  

 

3. 

Orientering fra de studerendes perspektiv 

MS 

MS har orienteret de studerende 

om skolens situation vedr. lukning 

og genåbning som en del af 

organisationen Folkekirken m.v. på 

Facebook og oplyste, at hoved-

parten af de studerende har fuld 

forståelse for situationen og 

tålmodigt venter på afgørelser 

vedr.  eksamenstidspunkter.  

4. 

Nyt fra rektor, særlig 

a. Orientering om coronakrisehåndtering 

b. Orientering om årets optag 

TFT uddybede vedr. eksamens-

situationen og lukning/genåbning. 

 

Ligeledes uddybede TFT vedr. pkt. 

b, at Vestervig-afdelingen 
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Dagsordenspunkt Beslutning 

ser ”tynd” ud mht. optag. Bortset 

fra det ser optaget ud til at opfylde 

produktionsplanen ret præcist, idet 

der nu er et tilfredsstillende antal 

organister på eksamenslinjen 

svarende til det i 

produktionsplanen antagede. Der 

vil skulle afvises nogle få kirke-

sangere. 

Ellers ingen kommentarer til 

orientering fra rektor. 

5. Tilbagemelding på årsrapport 

TFT uddybede vedr. indholdet af 

tilbagemeldingen og skolens reak-

tion herpå. Der er enighed om, at 

der bør ske forbedringer mht. 

udarbejdelsen af årsrapport. 

6. 
Budgetopfølgning 1. kvartal inkl. 

tilbagemelding 

Er indsendt, men der foreligger 

ingen tilbagemelding p.t. 

Budgetopfølgningen blev taget til 

efterretning.  

7. Budget 2021-24, fremlægges af KJ 

Vestervig har søgt udsættelse vedr. 

indsendelse af budgettet. Det 

samme gælder de andre skoler. Der 

er fokus på timetalsberegning. 

Budgettet rundsendes til kommen-

tering i bestyrelsen inden 

indsendelse. 
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Dagsordenspunkt Beslutning 

8. Første drøftelse af resultatmål 

Ideer til resultataftale 2021 

efterlyses. TFT rundsender udspil til 

kommentering i bestyrelsen. 

9. 

Byggeri, justeret budget fremlægges på 

dagen 

TFT har rykket for revideret budget, 

som stadig ikke var modtaget forud 

for mødet. Projektet bliver lidt 

dyrere, idet der vil være en forskel 

på ca. en halv million i forhold til det 

budget, der blev lagt i 2017. TFT 

søger fonde. 

10. Lukket punkt - 

11. Evt. 

Der arbejdes ihærdigt på at gøre 

opmærksom på kirkemusikskolens 

eksistens ifm. oprettelse af en 

støtteforening. 

 

TF opfordrede til i fremtiden i 

højere grad at benytte Skype til 

afholdelse af bestyrelsesmøder. 

Dette tages med til overvejelse i 

Forretningsudvalget.  
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Dagsordenspunkt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 


