Musek

Landskonferencen

Musek er en landsdækkende forening som består af
Musikskolesekretærer fra selvejende – og kommunale musik/kulturskoler.

Foreningen holder Landskonference hvert andet år (i ulige år).
Landskonferencen afvikles over 2 dage: torsdag og fredag.
På landskonferencen holdes et kursusforløb med aktuelt
indhold, der relaterer sig til musikskolesekretærernes daglige
arbejde. Der holdes ligeledes ordinær generalforsamling.

Foreningens formål er at skabe et netværk for
Musikskole sekretærer, hvor der kan udveksles erfaringer
mellem administrativt personale ved musik-/Kulturskoler i
Danmark.
Musek blev oprettet i 1999 på initiativ af musikskolesekretær
Bodil Kvist ved Ikast musikskole. Foreningen blev oprettet med
opbakning fra musikskolelederne.
Musek fungerer på to planer: dels lokalt hvor der holdes møder
i de forskellige netværksgrupper, dels på landsplan hvor alle
medlemmer af Musek mødes til Landskonference hvert 2. år.
Det er op til hver gruppe at aftale hvor ofte, hvor, hvornår og
hvordan møderne afvikles.
Foreningens Struktur
Foreningen er i øjeblikket opdelt i 8 netværksgrupper.
1. Nordjylland
2. Midt/Vestjylland(Gl. Viborg/Ringkøbing amt)
3. Østjylland (Gl. Aarhus amt)
4. Sønderjylland/Fyn (Syddanmark)
5. Midt og Vestsjælland
6. Sydsjælland
7. Nordsjælland – Smino
8. Stor København, Roskilde, Bornholm

Udgifterne for deltagelse i Landskonferencen afholdes af den
enkelte Musikskole/Kulturskole.
Bestyrelsen
Musek har en bestyrelse der vælges på Landskonferencen.
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2
bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges der 2 suppleanter
samt en revisor og revisorsuppleant.
Alle bestyrelsesmedlemmer står til rådighed for medlemmerne.
Kontingent
Der opkræves årligt et beløb på 500 kr. per medlem, som
dækker perioden 1. august – 31. juli. Kontingentet fastsættes
på Generalforsamlingen hvert andet år. Kontingentet opkræves
i efteråret.
Medlemskab
Har du spørgsmål eller lyst til at blive medlem af Musek, kan
følgende personer kontaktes.
Formand: Charlotte Pedersen, Odsherred Musikskole
Tlf. 5666 6232, cpe@odsherred.dk
Næstformand: Elvi Schalck, Helsingør Musikskole
Tlf. 2531 1002, esc03@helsingør.dk
Sekretær indtil konf. marts 2019:
Susanne Hedegaard, Tidl.Kulturskolen Viborg.
Tlf. 8787 4534. Mail: Sht@viborg.dk
Kasserer:
Susanne Stampe. Musikskolen Ringkøbing/Skjern.
Tlf. 9974 2555. Mail: susanne.stampe@rksk.dk
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