
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niels Espes Vej 8 

8722  Hedensted 

T: 7975 5000 

www.hedensted.dk 

 
 

 
 

 

Vedtægter for  

Hedensted Musikskole   

(ændring fra: ”Musikskolen 

Hedensted Kommune”) 

 

 

 



§ 1.  Navn 
Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med hjemsted i Hedensted 
Kommune. (ændring fra ”Musikskolen – Hedensted Kommune”) 
 
 
§ 2.  Formål 
Musikskolen skal medvirke til at give kommunens (ændres fra: ”kommunernes”. Levn 
fra 2004) børn og unge musikalske færdigheder og udvikle interessen for og glæden 
ved at dyrke musikken, både solistisk og i sammenspillet med andre, idet der tages 
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent. (tilføjelse fra bekendtgørelsen) 
 
Det tilstræbes at give eleverne varige, alsidige og nuancerede musikkundskaber, der 
igennem livet kan udvikles og være med til at give positive oplevelser til glæde for 
dem (sproglig ændring fra: ”sig”) selv og andre. 
 
Musikskolen skal medvirke til at fremme det lokale musikmiljø. (tilføjelse fra 
bekendtgørelsen) 
 
§ 3.  Indhold 
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i 
Hedensted Kommune. 
 
 
§ 4.  Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 
 
1 medlem udpeges af og blandt byrådsmedlemmerne i Hedensted Kommune (slettes 
på baggrund af byrådets beslutning). 
 
4 medlemmer udpeges af og blandt musikskolens forældre. 
 
2 medlemmer udpeges af og blandt musikskolens lærere. 
 
1 medlem udvælges af og blandt musikskolens elever. 
 
2 medlemmer (ændres fra ”1 medlem”, så der igen er i alt 9 medlemmer) udvælges 
blandt (ændres fra ”udvælges af og blandt”, for at stemme overens med gældende 
praksis, da der ikke eksisterer et forum, hvor folkeskolernes musiklærere sammen 
kan vælge repræsentanter) folkeskolernes musiklærere. 
 
Der udpeges en suppleant for hvert medlem.  
 
Alle medlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige overværer dog ikke den 
del af drøftelserne der angår personsager, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt 
angår ansættelse og afskedigelse af skolens ledelse. (ændres fra ”de i § 5 b nævnte 
forhold.” – en rettelse, da der ikke eksisterer en § 5 b. Den paragraf, der henvises til 
hed i en tidligere udgave af vedtægterne 5 b, og omhandlede netop ansættelse og 
afskedigelse af skolens ledelse.) 



 
Musikskolens ledelse deltager i bestyrelsesmøderne og bistår bestyrelsen med at 
skrive og udsende referat. Musikskolens ledelse har ikke stemmeret. 
 
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen vælges for 2 
år ad gangen. (”Byrådsmedlemmer vælges dog for en 4 årig periode, svarende til 
valgperioden.” – slettes, da der ikke længere er et byrådsmedlem i bestyrelsen.) 
Genvalg kan finde sted. 
 
 
§ 5.  Bestyrelsens opgaver og ansvar 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens virksomhed indenfor de mål og 
rammer, der er fastsat af byrådet, (”musikskolens virksomhedsplan” – slettes, da man 
ikke længere laver virksomhedsplaner i kommunen) Bekendtgørelsen af lov om 
musik og Bekendtgørelsen om musikskoler. (ændres fra ”og musikskoleloven” da der 
nu både er en lov om musik og bekendtgørelsen om musikskoler, som skal følges) 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af skolens ledelse. 
 
Bestyrelsen godkender skolens budget og det reviderede regnskab indenfor de af 
byrådet fastsatte rammer. 
 
Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem musikskolen og relevante 
samarbejdspartnere: folkeskolen, daginstitutioner, ungdomsskolen, hjemmene samt 
kommunens øvrige musikliv. 
 
 
§ 6.  Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 (ændres fra ”4”, da det har vist sig at være 
passende med 3 årlige møder) gange årligt, og der indkaldes skriftligt med mindst 14 
dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 
 
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. 
Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. 
 
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. 
 
 
§ 7.  Skolens daglige ledelse 



Musikskolens ledelse skal have de fornødne pædagogiske og administrative 
forudsætninger. 
 
Det forudsættes blandt andet, at ledelsen er kvalificeret som lærer ved musikskolen. 
 
Skolens ledelse har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og 
afvikling af undervisningen under ansvar overfor byrådet og i overensstemmelse med 
gældende regler. 
 
 
§ 8.  Økonomi, budget og regnskab 
Skolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommunen, staten og eventuelle 
andre samt elevbetaling i henhold til musikskolelovens bestemmelser herom. 
 
Skolens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. 
 
Skolens leder udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et 
budgetforslag til bestyrelsen. 
 
”Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden den af byrådet 
fastsatte tidsfrist.” (slettes, da det ikke er praksis. Bestyrelsen ændrer ikke i det 
budget, som meldes ud fra byrådet.) 
 
Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til 
Kulturstyrelsen (ændres fra ”Kunststyrelsen”. Har fået nyt navn.) samtidig med 
ansøgning om statstilskud. 
 
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens 
revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til ”kommunen og” – slettes, da 
det ikke fremsendes, men jo allerede ligger i kommunens økonomisystem) 
Kulturstyrelsen (ændres fra ”Kunststyrelsen”. Har fået nyt navn.)  inden de fastsatte 
frister. 
 
 
§ 9.   Støttekreds 
For at opfylde skolens formål kan der oprettes støttekredse. 
 
I støttekredsene optages personer og foreninger, som ved økonomisk eller praktisk 
bistand medvirker til opfyldelse af skolens formål. 
 
Skolens bestyrelse kan indkalde støttekredsens medlemmer til møde. 
 
 
§ 10.  Vedtægter 
Vedtægterne fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af byrådet (”og 
Kunststyrelsen” – slettes i henhold til de nye regler). Vedtægterne fremsendes til 
Statens Kunstfond til orientering. (tilføjet i henhold til de nye regler) 
 



Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på 
hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. 
 
Byrådet (”og Kunststyrelsen” – slettes i henhold til de nye regler) skal godkende 
ændringer. 
 
Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 
 
 
§ 11.  Ophør 
Skolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med skolens bestyrelse 
beslutter sig for skolens ophør. 
 
Bestyrelsen skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske 
afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt. 


