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Handlekatalog til budgetlægningen for 2020-2023 

Vedr. forslag nr. 25 under Udvalget for Kultur- og Fritid 

Administration af Sangakademiet 
 

På vegne af bestyrelsen for Haderslev Sangakademi fremsendes hermed høringssvar vedr. 

foreslåede besparelser på Haderslev Sangakademi 

Haderslev Sangakademi har gennem de sidste år vist sig som en væsentlig aktør og 

samarbejdspartner i bestræbelserne på at udvikle og kvalificere sangområdet i Haderslev Kommune, 

samt øge profileringen af Haderslev Kommune som sangkommune og ikke mindst fremme børn og 

unges mulighed for at deltage i sang og sangaktiviteter på alle niveauer.  

Haderslev Sangakademi har vist sig som en særledes attraktiv samarbejdspartner, der har skabt 

grobund for solide samarbejder mellem kirkekor, lokalkor, talentudvikling, musikskole og folkeskole 

og ikke mindst i udviklingen af uddannelsesprojekter for musiklærere i folkeskolen (EMU), og 

projekt Sangglad børnehave i Haderslev og Aabenraa kommune samt kornetværk og 

breddearrangementer i regi af ”Haderslev Synger”.  

Haderslev Sangakademi har indgået fire formelle samarbejdsaftaler. Aftalerne dækker Haderslev 

Domsogn, UC-Syd, Haderslev Kommune samt Haderslev Musikskole. Samarbejdsaftalerne indgås 

for at understøtte og udvikle et forpligtende samarbejde mellem Haderslev Sangakademi og de 

nævnte institutioner, og således understøtte ønsket om at Haderslev Kommune skal fremstå som et 

kompetencecenter for sang, kor og korledelse. Samarbejdsaftalen med Haderslev Musikskole 

indbefatter bl.a. køb af sangundervisning samt anden korrelateret undervisning. Som en del af 

samarbejdsaftalen med Haderslev Kommune er Sangakademiet ved at udarbejde en redegørelse 

(arbejdsganganalyse) i forhold til samarbejde og øget synergi med Talentcenter Haderslev og 

Haderslev Musikskole.  

Sangakademiets bestyrelse ser gerne, at der indgås flere lignende samarbejdsaftaler med andre 

kulturaktører i relation til sang og korvirksomhed.  

Haderslev Sangakademi er tillige anerkendt på det nationale niveau, hvor Haderslev Sangakademi 

samarbejder med de øvrige 10 sangkraftcentre, Den Fynske Opera og Syddansk 

Musikkonservatorium, Kulturfokus – Region Sønderjylland/Schleswig samt flere mindre 

projektrelaterede samarbejdspartnere. 

 

 Det er bestyrelsen meget magtpåliggende at gøre opmærksom på at det er faktuelt forkert, at 

Haderslev Sangakademi bruger kr. 80.000 på regnskabsføring. Der anvendes kr. 80.000 som honorar 

til den administrative leder af Haderslev Sangakademi. For dette honorar er lederen ansat i det der 

svarer til 5,5 time ugentlig. Opgaverne i relation til ledelse er beskrevet i vedlagte bilag. 

Af vedlagte dokument fremgår det, at en mindre del af arbejdsopgaverne for sangakademiets leder er 

at varetage daglig regnskab, bogholderi og budgetopfølgning.  

Langt den overvejende del af sangakademiets leders arbejdstid bruges på at varetage opgaver i 

relation til projektledelse og koordinering med samarbejdspartnere herunder i særdeleshed 
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samarbejde med Haderslev Domsogn hvortil kor og dirigenter er knyttet. Haderslev Sangakademi har 

udviklet sig meget stærkt over de seneste år. Dette skyldes alene Haderslev Sangakademis leder, som 

i samarbejde med korlederne har formået at udvikle projekter og samarbejdsrelationer, som har gjort 

det muligt at igangsætte så mange nye aktiviteter både i relation til talentudvikling omkring 

korsangerne, men også i form af kompetenceudvikling af musiklærere i Haderslev Kommune.  

En besparelse på kr. 80.000 på budget 2020 vil i realiteten efterlade Haderslev Sangakademi uden 

reel leder. Det vil være et enormt forlis af den last som skibet Haderslev Sangakademi sejler med 

netop nu. 

For at opretholde og videreudvikle Haderslev Sangakademi og sangmiljøet i Haderslev Kommune er 

det væsentligt at sangakademiets leder er i tæt kontakt med både kor, domsognet og dets ansatte, og 

øvrige kulturudbydere både lokalt og nationalt. Dette kræver en nærværende leder med et særdeles 

stærkt netværk, erfaring og kendskab til kor og kormiljø – både lokalt og nationalt.  

 

Det undrer Haderslev Sangakademis bestyrelse, at der gives en direkte anvisning på, hvor en evt. 

besparelse skal findes. Dette skal ses i lyset af at aftalen mellem Haderslev Sangakademi og 

Haderslev Kommune er en samarbejdsaftale, hvor Haderslev Kommune giver et driftstilskud til 

Haderslev Sangakademi. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at forvaltningen af Haderslev 

Sangakademis økonomi er et bestyrelsesanliggende i samarbejde med Haderslev Sangakademis 

leder, ligesom en udmøntning af et evt. besparelse foregår med sangakademiets bestyrelse som 

omdrejningspunkt. 

Det er bestyrelsens opfattelse af det vil være problematisk såfremt ledelsen af Haderslev 

Sangakademi skulle varetages af eks. anden kommunalt institution. Dette skal ses i lyset af at 

opgaveporteføljen for lederen af Haderslev Sangakademi fordrer stor faglig viden og indsigt i kor og 

kormiljø, stærk viden og netværk indenfor sang og kor organisationer.   

Endvidere forekommer det Haderslev Sangakademis bestyrelse besynderligt at lade ledelsen af 

Haderslev Sangakademi overgå til eks. en anden kommunal institution, idet der så vil være tale om at 

ledelsen af en selvejende institution varetages af en kommunal institution. 

Sluttelig skal det bemærkes at en besparelse på Haderslev Sangakademi vil have negative 

konsekvenser for borgerne, idet der utvivlsomt vil blive tale om forringelser for kormedlemmernes 

mulighed for at udøve og udvikle deres lyst og talent for sang og kor. Dette vil helt naturligt også 

have konsekvens for aktivitetsniveauet i Haderslev Sangakademi, og dermed også negativ 

konsekvens for de undervisere der er tilknyttet Haderslev Sangakademi, og subsidiært påvirke det 

omfang som Haderslev Sangakademi køber undervisning for hos især Haderslev Musikskole. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Allan Ørslev 

Bestyrelsesformand for Haderslev Sangakademi 

Haderslev, den 8. august 

 

Vedlagt bilag: Oversigt over ledelses- og administrationsopgaver i Haderslev Sangakademi 

 



 

 

 

 

OPGØRELSE OVER LEDELSES- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER. 

ADMINISTRATIV LEDER (honorarlønnet af Sangakademiet – normeret til ca. 5,5 time pr. 

uge): 

 

Samarbejds- og partnerskabsaftaler 
 P.t. Haderslev Kommune, Haderslev Musikskole, Haderslev Domsogn og UC Syd 

Bestyrelsesmøder 
 Herunder udformning af strategier 

 

Regnskab, bogholderi og budget 
 Regnskab med ca. 110 årlige bilag 

 Udbetalinger af honorarer ifm. talentundervisning, masterclasses m.m. 

 Klargøring af regnskab til revision. 

 Regnskaber aflægges til Kunstfond i forbindelse med puljemidler 

 Budget til bestyrelsen 

Fundraising 
 Ansøgninger og projektopstillinger til Kunstfond og div. tilskudsgivere. 

 

Samarbejde med Haderslev Musikskole omkring ansættelser og talentarbejde: 
 Arbejdstid og opgaveoversigter for sangkonsulenter 

 Møder omkring talentklasser 

 Møder omkring performanceakademi 

 

Samarbejde omkring SAKS og øvrigt talentarbejde 
Samarbejde mellem 5 sangkraftcentre i Region Syddanmark samt Den fynske Opera og 

Syddansk Musikkonservatorium om talentsamarbejde 

 

Skole og dagtilbudsprojekter: 
 f.eks. Operaforestillinger, Reformationsmaterialer o. lign. 

 Små synger sammen (for børnehaver) 

planlægning, udførelse, distribution m.m. 

 

Kornetværk og breddearrangementer HADERSLEV SYNGER 
 Koncert og fællessangsrække foreløbig 7 arrangementer 

 2020 koncert og foredragsrække i samarbejde med Sangens Hus 

 

Uddannelsesprojekter: 
 Inspirationsdage for musiklærere i folkeskolen (tilrettelæggelse og gennemførsel) 

EMU- kurser for musiklærere samt for lærerstuderende på UC Syd (koordination og 

kursusledelse – udføres af Sangens Hus) 

  

Sang uden grænser (Kulturfokus – Region Sønderjylland/Schleswig) 
 Styregruppe, samt ansvarlig for aktiviteter i Haderslev og Aabenraa. 

 Koordination af sangkonsulenter som arbejder i de tilmeldte institutioner. 

 

Netværk Syngdanmark (de 10 sangkraftcentre) 
 div. møder, videndeling 

 

Netværk Sangens Hus (national organisation som fundraiser til sangprojekter i DK) 
 div. møder, advisory board, årlig konference, videndeling, kontakt omkring projekter. 
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Projektledelse projekt Sang, bevægelse og læring i region Sydjylland (projektledelsen 

refunderes af Sangens Hus) 
 2016-2019 6-9 årlige kursusdage + div. møder omkring projektet 

 Kontakt til sangkonsulenter som er instruktører 

 Projektledelse SBL version 2.0 2019-2021 

 

Projektledelse projekt Sangglad i Haderslev og Aabenraa (refunderes af Sangens Hus) 
2 sangglade børnehaver – div. møder, vært ved inspirationsdage, certificering, kontakt 

til sangkonsulenter som praktisk udførende. 

 

 

 

KUNSTNERISK LEDER (Ikke lønnet af Sangakademiet – indgår i samarbejdsaftale med 

HADO): 
Ansvarlig for alle koraktiviteter. 

Sammen med korleder for pigekor ansvarlig for daglig kontakt til sangpædagoger, 

skemalægning af sangundervisning og talentundervisning, praktisk udførelse af 

masterclass, skolebesøg m.m. 

2020 projekter herunder koncerter, og CD indspilninger (Bl.a. Sangens Hus) 

 

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER (honorarlønnet af Sangakademiet): 
Hjemmeside 

Facebook 

Presse og PR 

Kor-netværk 

 

Regnskab revideres ifølge vedtægterne af statsautoriseret revisor (pr. regning) 
 

OPGAVER SOM UDFØRES EKSTERNT AF SAMARBEJDSPARTNERE: 
 

Haderslev Musikskole (gebyr pr. elev): 
Ansættelse og lønudbetalinger sangpædagoger 

Registrering af sangelever 

 

Haderslev Domsogn (uden beregning): 
Opkrævning af deltagerbetaling (110-130 deltagere 2 gange årligt) 

Regnskabsføring, udbetalinger m.m. ved projekter i korene f.eks. masterclasses 

 

Sangens Hus (uden beregning): 
Ansættelse og lønudbetaling sangkonsulenter (projekt SBL, projekt Sangglad og EMU-kurser) 

 

 

 

 


