
 
 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag d. 11. januar 2021 kl. 19 via 

Teams 
 

Til stede var:  Jannie Larsen, Søren Østergaard, Jens Dahlgaard, Jakob Halkjær, Lise Holm-Andersen og Bent 

Hjort. 

Afbud fra Stig Lausten 

 

Dagsorden:  

1) Status på Musikskolen (BHJ) 

Aktiviteter 

 

2) Gennemgang af organisation. (JAL) 

 

3) Årsmøde (JAL) 

Hvordan skal vi afholde årsmødet hvis restriktionerne forlænges? 

  

4) Drøftelses af Morsø kommunes henvendelse: (JAL) 

Morsø Kommune har et ønske om, at de i stedet for 1 kommunalbestyrelsesmedlem i bestyrelsen kan 

være 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Skal det andet medlem have stemmeret kræver dette en vedtægt ændring.  

 

5) Økonomi (JAL) 
 
 

 

 

Ad 1)  

Orientering vedr. personalesituationen.  

Musikskolen har afholdt møde med Michael Dahlgaard og Torben Gregersen vedr. fortsatte udfordringer på 

at partnerne Musikskolen på Mors, Øster Jølby og Sydmors Skoler, Dueholmskolen og Morsø Kommune får 

færdigbehandlet og underskrevet partnerskabsaftale koblet op på OrkesterMester. Mødet udmundede i at 

Morsø Kommune ønsker at trække Dueholmskolen ud af projektet, samt nedskalere projektet fra 4 til 3 år 



 
løbetid. Derudover blev det aftalt af der til musikskolen gives dækningsgaranti fra kommunen v. centerchef 

Michael Dahlgaard mht. til at musikskolen indkøber instrumenter til OrkesterMester og disse er bestilt hos 

leverandør. Kommunen retter henvendelse til projektejer af OrkesterMester Danske Musik- og Kulturskoler 

(DMK) med hensyn til ændringer i den oprindelige ansøgning koblet op på Øster Jølby og Sydmors Skoler, 

Dueholmskolen, jævnfør forpligtelse omkring dette ved større ændringer i projektet. 

Musikskolen har i uge 2 rykket for videre sagsbehandling v. Michael Dahlgaard, herunder en skriftlig 

orientering til partnerne omkring kommunens beslutning jævnfør ovenstående, således at partneraftalen 

omkring OrkesterMester snarest kan underskrives. 

Der arbejdes på at få registreret alt inventar i SpeedAdmin. Administrationsprogrammet bruges også til at 

registrere Musikværkets inventar. Alt inventar mærkes derudover så ejerforhold fremgår tydeligt. 

Efter aftale med Musikværkets bestyrelse arbejdes der på at få opdateret deres hjemmeside. Omkring 

arrangementer og aktiviteter på Musikværket, inkl. musikskolens aktiviteter bestræbes på en samlet 

kalender, med mulighed for at filtre de forskellige institutioner. 

Verdens Vinde. Musikskolen har ansvaret til regnskabet og der arbejdes på at få lukket projektet. 

Musikskolen har været lukket for fysisk fremmøde af undervisning siden uge 51 2020. Undervisning afvikles 

i videst muligt omfang online. 

Niels Svenningsen stammer fra Mors og vi har derfor valgt at uddele et Legat til Morsø Musikskole på kr. 

25.000. Legatet er tiltænkt jer, for at understøtte den store indsats i gør i hverdagen og den måde I får 

musik ind i hjerterne i mange mennesker og familier - I er med til at gøre det muligt, at musik er en del af os 

alle og ikke mindst af lokalområdet. 

Personalet har valgt Nikolaj Langgaard som TR. Dermed er TR-repræsentantposten igen besat efter i flere år 

ikke har været besat. 

 

Ad 2) 

Gennemgang af organisationsstruktur. Det blev aftalt at bestyrelsen inddrages i en interessentanalyse i 

forhold til musikskolen. Digitalstyrelsens vejledning til interessenthåndtering. sendes rundt til bestyrelsen. 

https://digst.dk/media/18212/14-vejledning-til-interessenthaandtering.pdf 

Punkt på næste møde. 

 

Ad 3) 

Ud fra input fra bestyrelsesmedlemmerne blev der enighed om at Bent kontakter Jesper Linde Kjeldsen fra 

firmaet Greait i forhold til tilbud på en digital afvikling af årsmødet. 

Bestyrelsen beder folk tilmelde sig til årsmøde ved at sende e-mail til formanden på e-mail jal@vils.dk ved 

fulde navn. Derudover anmodes det om at kandidater til bestyrelsespost indmelder sit kandidatur. Deadline 

https://digst.dk/media/18212/14-vejledning-til-interessenthaandtering.pdf
mailto:jal@vils.dk


 
for ovenstående mandag d. 1. februar. 

Søren og Jannie udfærdiger et skriv som sendes til Bent som udsender torsdag d. 14. januar. 

Dagsorden til årsmødet for 2019+2020: 

1. Formandens beretning 

2. Regnskab 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

Ad 4) 

Sagsbehandling af henvendelsen blev drøftet og det blev besluttet at man ikke laver vedtægtsændringer 

vedrørende bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen vil gerne invitere en ekstra person for Børn og 

Kulturudvalget til at sidde i bestyrelsen. Begrundelsen for dette er at bestyrelsen ønsker at der skal være et 

flertal af brugerne i bestyrelsens sammensætning. 

 

Ad 5) 

Årsregnskab er hos revisor. Gennemgås og godkendes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ref. Bent 


