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Busses Skoles Musikkreds 
 
I umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen i Den selvejende Institution 
Busses Skole og Busses Skoles Forældreforening torsdag den 4. april 2019 kl. 
19:00 afholdes generalforsamling i Busses Skoles Musikkreds med følgende 
dagsorden jvf. foreningens vedtægter § 9:  
 
1. Valg af dirigent. Lise Verup blev valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Årsberetning for Busses Skoles Musikkreds 2019.  
Aflagt af Lars Christian Kortholm. 
 
Busses Skoles Musikkreds er en forening, der tilbyder musikundervisning for alle 
børn og unge under 25 år på Busses Skole i Vangede i Gentofte Kommune. 
Vi har undervisning i klaver, sang, guitar, bas, trommer, band og musik-
karussel. 
 
Den daglige leder af musikkredsen er fortsat undertegnede, Lars Christian 
Kortholm, og jeg koordinerer vores aktiviteter og står for administrationen i tæt 
samarbejde med skoleleder Bjarne Højlund og Busses Skoles kontor bestående 
af Jeanette Gudbergsen og Trine Willer.  
 
Vi har 8 fastansatte lærere til at varetage musikundervisningen. Alle lærere er 
uddannede musiklærere, og mange af dem er ligeledes udøvende professionelle 
musikere. De 8 faste lærere er: 
 
Line Ekman: Sang, klaver. 
Carsten Lender: Sang, klaver, musik-karussel. 
Tom Moriis: Sang, klaver, guitar for begyndere. 
Morten Lundsgaard: Guitar, el-bas, band, musik-karussel. 
Jakob Falk: Guitar, el-bas, band, musik-karussel. 
Hans-Jacob Christensen: Guitar, el-bas. 
David Besiakov: Trommer. 
Oliver Lübbert: Sang og sangskrivning. 
 
Der har i sæsonen 2018-2019 været stor interesse for vores musiktilbud, og vi er 
stolte over at have 127 tilmeldte elever i musikkredsen. I forhold til sidste 
sæsons 108 elever, må det siges, at være en flot fremgang på ca.17%, og vi er 
faktisk ved at nå loftet for, hvor mange elever musikkredsen kan rumme i 
forhold til lokalekapaciteten på Busses Skole. Men indtil videre er det lykkedes at 
finde plads - og en lærer til alle. Det stigende elevtal har også medført, at vi har 
kunnet ansætte Oliver Lübbert, der i sidste sæson var barselsvikar for Line 
Ekman.  
  
Vi er fortsat opmærksomme på at synliggøre musikkredsens aktiviteter, og en 
stor tak skal lyde til sekretær Trine Willer, som jævnligt poster opslag på vores 
Facebookside og er meget ihærdig med at dokumentere, hvad der foregår i 
musikkredsen - og i det hele taget er dybt engageret i at promovere aktiviteter.  
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Traditionen tro har der været afholdt en række arrangementer i løbet af 
indeværende sæson. 
 
Vi har igen i år deltaget i Gentofte Kommunes program ”Aktiv Sommer” hvor vi 
tilbød musikundervisning for kommunens børn og unge i den første uge af 
skolernes sommerferie. Ligesom sidste år blev det en bragende succes med 
masser af tilmeldte børn, hvoraf flere efterfølgende er startet som elever i 
musikkredsen. Vi synes også, det er vigtigt, at musikkredsen bidrager positivt til 
kommunens arrangementer for unge, og det er dejligt at konstatere, at vores 
tilbud falder i god jord hos børnene. 
 
Klaver- og sanglærerne har afholdt den årlige hyggelige julekoncert for elever og 
forældre, og der har været vinterkoncert i februar, som i år var arrangeret for 
alle elever på Busses Skole. Koncerten var indlagt i skoleskemaet, så de 
optrædende havde et stort og engageret publikum at spille og synge for. Det 
blev stor succes, og det var en fornøjelse at opleve, hvordan de mange elever fra 
Busses Skole bakkede de optrædende op - hvad enten der blev spillet klassisk 
eller rock. Også skolens lærere var begejstrede for arrangementet, så det vil vi 
gentage til næste år.  
 
Endelig, som afslutning på sidste sæsons undervisning, har der været afholdt 
sommerkoncert i form af vores musikcafé i midten af juni. Her fik mange af 
musikkredsens elever prøvet kræfter med musikken foran et engageret publikum 
bestående af familie, venner og andre interesserede.      
 
Vi er meget glade for den store opbakning til musikkredsens arrangementer, og 
vi er stolte over den alsidighed og kvalitet som vores musiklærere og elever kan 
levere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både forældre, lærere og 
elever for jeres engagement i musikkredsen.  
 
Til sidst et par servicemeddelelser: 
I år afholdes sommerkoncerten/musikcaféen torsdag den 20. juni kl. 16.30 i 
skolens Lille Sal for klaver- og sangelever og kl. 18.30 i Store Sal for bands og 
trommeelever. 
 
Ønsker man at tilmelde sig til den kommende sæson, skal dette ske enten på 
musikkredsens hjemmeside, eller via Busses Skoles hjemmeside. Dette gælder 
for alle – uanset om man er tilmeldt i indeværende sæson. 
 
Vi glæder os til endnu en sæson med musikalske aktiviteter i Busses Skoles 
Musikkreds. 
 
April, 2019 
Lars Christian Kortholm – daglig leder af Busses Skoles Musikkreds 
 
Spørgsmål: Tilbagebetales kontingent ved aflysninger.  
Svar: Ved årets afslutning tilbagebetales kontingent ved mere end 2 aflysninger. 
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3. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget herunder fastsættelse af 
kontingent for næste budgetår, der foreslås uændret til 225 kr. VEDTAGET 
 
4. Behandling af indkomne forslag. Ingen 
 
5. Valg af bestyrelse.  
De afgående De afgående bestyrelsesmedlemmer er som nævnt i indkaldelsen 
Ulla Randorf og Jakob Kjærgaard. Annette Dall og Svend Ulrik Nyholm udtræder 
ligeledes af bestyrelsen. 
 
Til bestyrelsen blev valgt Ulla Randorf, Jakob Torp Kjærgaard, Henrik Høglund og 
Jette Harvig-Jensen.  
 
Som suppleant blev valgt Heidi Nøhr og Annemarie Clement Hermansen. 
 

 
6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslået genvalg af Brandt – revision & 
rådgivning blev vedtaget. 
 
7. Eventuelt. 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
      
   Allan Fenger    Jakob Torp Kjærgaard 
 
 
 
              Annette Dall       Svend Ulrik Nyholm       Ulla Randorf 
 
 
 
NB: Bestyrelsen konstituerede efterfølgende med Allan Fenger som formand og 
Jakob Torp Kjærgaard som kasserer. Næstformand vælges på først kommende 
møde. 


