Valg af forældrebestyrelsesmedlemmer

Mandag d. 4. December 2017 i Egedal Rådhus, lokale M 1.2: kl. 17:0017:30
Brænder du også for musik, kultur og for at give musikmiljøet i Egedal de
bedst mulige betingelser for børn og unge? Så har vi brug for dine gode ideer i
Egedal Musikskoles bestyrelse!
Møder:
Som forældrebestyrelsesmedlem deltager du i 4 årlige møder á 2 timers varighed.
Musikskolens bestyrelse skal på bedste vis arbejde for Egedal Musikskoles og
kommunens interesser i kerneopgaven, visionen og de kommunale tværgående
strategiske mål.
Hvem:
Alle forældre til børn i musikskolen kan opstille og vælges, så længe deres børn er
aktive elever i musikskolen. Ansatte i Musikskolen med børn i Musikskolen kan ikke
opstille. Som forældrebestyrelsesmedlem repræsenterer du alle forældre og hermed
bredden og mangfoldigheden. Resten af bestyrelsen er sammensat jvf bestyrelsens
vedtægter.
Om bestyrelsen:
Vores bestyrelsesmøder skal have indhold, pege fremad og være relevante i forhold til
Musikskolens strategi. Det er ikke længere et lovkrav, at musikskolen skal have en
bestyrelse. Der er ingen hverken økonomiske eller ledelsesmæssige kompetencer eller
beføjelser hos bestyrelsesmedlemmerne. At være bestyrelsesmedlem skal være
spændende, musikalsk og er frivilligt, ulønnet og en interessevaretagelse. Ved seneste
bestyrelsesmøde blev det besluttet, at den nye bestyrelse vil konstituere sig selv i en
mindre formel form, hvor man i højere grad vil være i dialog med det omgivende
samfund og samarbejdspartnere (kontaktråd) om konkrete indsatsområder/projekter,
som bestyrelsen udvælger og selv vil arbejde for.
Se Musikskolens vedtægter, bestyrelsens sammensætning og referat af seneste
bestyrelsesmøder:
http://egedalmusik.dk/hvem-hvad-hvor/bestyrelsen-for-egedal-musikskole/
Dagsorden for valget d. 4. december
Kl. 17:00 Ankomst og afkrydsning af valgdeltagere.
KL. 17:05 Musikskoleleder Mikkel Benn byder velkommen og orienterer kort om
bestyrelsesarbejdet.
Kl. 17:10 Kandidater præsenterer sig selv (1 minut)
- Skriftlig afstemning, der afgives én stemme
- Stemmeoptælling
- De to kandidater med flest stemmer vælges
Du skal tilmelde dig elektronisk her ved at angive navn, så vi ved hvor mange der
kommer:
https://doodle.com/poll/gdfwh4qivps6wgrg#table
Ønsker du at opstille som kandidat, må du meget gerne advisere musikskoleleder
Mikkel Benn inden mødet på: Mikkel.Benn@egekom.dk

