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Bestyrelsesmøde 

 

Dato:   Torsdag den 3. september 2020  

Tid:   kl. 10.00 – 12.00 

  - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.15 – 9.45  

Sted:   Vestervig Kirkemusikskole – via Skype 

Afbud: Thomas Frank, Ulrik Spang-Hanssen 

Dagsorden 
 

Dagsordenspunkt Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Velkommen til Iben Tolstrup, som på 

dagen var substitut for Karen Marie la 

Cour. 
 

2. Lærerrådet har ordet 
”Nyt fra lærerrådet” taget til 

efterretning.  

3. Siden sidst fra rektor 

TFT uddybede sin beretning med at 

fortælle, at der er flere, nye, dygtige og 

også unge organister på eksamenslinjen, 

hvilket er meget tilfredsstillende. 

 

Alle tre skoler har gennemført en 

kendskabsanalyse blandt de optagelses-

søgende, hvor man har stillet de samme 

spørgsmål vedr. kendskab til kirkemusik-

skolerne.  
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Dagsordenspunkt Beslutning 

Resultatet viser tydeligt, at det er via 

venner og kirke/menighedsråd, de 

adspurgte har kendskab til kirkemusik-

skolerne. Annoncer m.v. er ikke så 

virkningsfuldt i den sammenhæng. 

 

Beretningen taget til efterretning.  

4. De studerendes Råd 

Der har kun meldt sig én kandidat til De 

studerendes Råd – Alex Carving Ahn. Alex 

er indforstået med at deltage som 

repræsentant ved bestyrelsesmøderne, 

hvis der er opbakning fra de studerende. 

5. 
Økonomi 

- 2. kvartals budgetopfølgning 

Kjeld Jensen gennemgik 2. kvartals 

budgetopfølgning. Endeligt resultat for  

året forventes at blive tæt på 63.000 kr. 

6. 
Udkast til resultataftale 2021:  

Individuelle og fælles mål 

Som individuelt mål havde man 

oprindeligt fokus på arbejdsmiljø, men 

har fået tilbagemelding om, at dette 

anses for at være et for ”lille” mål 

(grundet administrationens størrelse). 

I stedet fokuseres på fællesmålene, som 

foreslås at være: 

1. Opsætte og afvikle fælles konference 

om salmesang 

2. Netbaserede gudstjenester  
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Dagsordenspunkt Beslutning 

7. 

Renovering 

- Status på processen 

- Rådgiveraftale 

Der er blevet udarbejdet nyt budget-

overslag, og der er blevet indbudt til 

licitation. Fire håndværkere giver tilbud 

den 9. september. TFT søger om støtte til 

finansiering hos diverse fonde.  

8. Konsulentordning 

Der afholdes møde med Landsforeningen 

af Menighedsråd vedr. drøftelse af 

konsulentordning. Emnet tages herefter 

op igen på næste bestyrelsesmøde. 

9. 

Revision af studieordning, 

fremlæggelse forud for godkendelse 

til næste møde 

Revisionen er endnu ikke helt færdig 

men forventes at være afsluttet primo 

2021, hvor de reviderede studie-

ordninger forelægges bestyrelse og 

ministerium. 

10. 
Næste års møder – tag kalender 

frem 

4. marts - fysisk møde Vestervig 

1. juni - Skype-møde 

2. september - fysisk møde Aarhus 

4. november – Skype-møde 

11. Evt. 

Jubilæumsfesten, som var sat til at blive 

afholdt 4. oktober, udskydes til foråret 

2021 pga. coronasituationen. 

 

Der blev bedt om, at bilag til dagsorden 

til bestyrelsesmøde listes i punktform for 

overskuelighedens skyld. Dette forsøges 

imødekommet. 

 


