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Jeg har selv bestræbt mig på, at skrive nyhedsbrev til jer en gang i mellem og jeg vil meget
opfordre jer til at bruge siden flittigt. Skriv til os, skriv til hinanden eller kom med ris eller ros
eller gode ideer til næste landskonference..
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder samt 1 arbejdsweekend, og foreningen har været
repræsenteret ved det årlige møde i HK-huset både i 2007 og 2008.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for de 2 år der er gået – jeg
synes det har været 2 meget godt år – vi har holdt nogle gode møder, vi har diskuteret og vi
har planlagt, og jeg synes at vi har nået meget.

Ann-Dorte Larsen
Formand for Musek
- og Musikskolesekretær i Halsnæs Kommune
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Formandensberetning.
Landskonference Munkebjerg Hotel 5. og 6. marts 2009
Foreningen har nu eksisteret i 10 år, og trives og har det godt. Foreningen har p.t. 96
medlemmer fordelt på 62 Musikskoler/Musiske Skoler/Kulturskoler.
Bestyrelsen konstituerede sig efter landskonferencen i marts 2007, med kun et eneste medlem
fra den gamle bestyrelse, Carina Pedersen.
Carina skiftede imidlertid arbejde i juni måned 2007 og en ny formand skulle vælges, og det
blev så undertegnede.
Arbejdsweekenden i november måned 2007 blev afholdt på Munkebjerg Hotel. Vi havde søgt
om tilskud til denne weekend hos HK, og havde fået bevilget kr. 20.000,-. Det var svært, med
en helt ny og meget ”grøn” bestyrelse, at finde ud af hvor vi skulle starte og hvor vi skulle
slutte, men det viste sig ret hurtigt at vi faktisk havde det rigtig godt sammen – et godt
udgangspunkt må man sige – og vi fik hurtigt taget ”hul” på arbejdsopgaverne.
Vi startede med at ”grov planlægge” landskonferencen 2009. Vi vidste ikke
– på grund af kommunalreformen - hvordan ”musikskole-land-kortet” ville komme til at se ud,
så vi vedtog at holde igen med de store armbevægelser, og kigge lidt nærmere på hvor mange
penge vi ligesom havde at gøre godt med.
1.9.2008 udtræder Anne Andersen fra Odense Musikskole af bestyrelsen på grund af jobskifte,
derfor indkalder vi Charlotte Petersen som bestyrelses-medlem, og vi er nu uden suppleanter.
Planlægning og udsendelse af en folder til samtlige musikskoler i Danmark, med opfordring til
musikskolelederne og sekretærerne om at bakke op om vores forening blev omsider ført ud i
livet, og folderen blev udsendt i september 2008. Der har været meget stor og fin opbakning
til foreningen efter vores kontakt til alle musikskolerne.
Noget som har taget virkelig lang tid har været opdatering og ajourføring af medlemslisten –
det har været et kæmpe arbejde for vores kasserer Ellis at få styr på alle medlemmerne og
deres tilholdssteder efter kommunesammenlægningerne, men det er lykkedes.
Ellis har også valgt at lægge vores regnskab over i Excel i stedet for Summa Summarum, det
tror jeg har været en rigtig og god disposition. Excel kendes af stort set alle, så det bliver også
noget nemmere for den der engang skal overtage regnskabet.
I efteråret tegnede Peter Bæk, musikskoleleder fra Skive Musikskole, vores nye logo, som vi
synes er meget flot.
Foreningen fik i november også nyt design på deres hjemmeside. Charlotte Petersen har
”tryllet for os” og lavet en forrygende flot hjemmeside, som jeg håber at I alle vil bruge flittigt.
Send referaterne fra jeres kreds-/netværksmøder til Charlotte, så vil hun sørge for at lægge
dem ind på hjemmesiden. Se www.musek.dk
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