
 

 

Musikrådsmøde 
Aabenraa Kommune 

 
Den fredag d. 3. feb. 2012 kl. 15.30 

Musikskolens kontor, Nygade 21, Aabenraa 
 
Afbud: Karen Hanne Munk, Christine Ostenfeld, Hanne Rømer 
Dagsorden: Referat: 
1. 
Godkendelse af referat af 
04.11.11 

 
godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
 

 
Godkendt 
  

3. 
Meddelelser/siden sidst 
 
 

Orientering om følgende pressekampagne ang. Brundlund 
Musikhus og om præsentation af projektet for Sue Mccauley 
(artistic director i 2017 sekretariatet) 
Powerpoint vedlagt. Samt projektbeskrivelse til 2017 ang. 
events i huset (også vedlagt) 
 

4. 
Registrering af medlemmer 
 
 

 
Sekretariatet (Lisbet og Edna) har lavet et forslag til 
oplistning på hjemmesiden i følgende grupper: 
Amatørorkestre, kor, Koncertforeninger og arrangører, 
musikundervisning, Professionelle og andet Foreløbig med 4 
grundoplysninger. 
Ole har udfærdiget et spørgeskema som senere udsendes 
til alle når adresselisten er mere færdig. 

5. 
Stormøde d. 14. marts 2012 og 
valg til nyt musikråd og 
repræsentantskab. 
 

Invitationer og indkaldelse sker som følger: 
Annoncer i Ugeavisen, Budstikken og kommuneannoncen. 
Pressemeddelelser til øvrige aviser. Derudover sendes mail 
til de interessenter som vi kender med besked om at sende 
videre. (mangfoldiggørelse af interessenter) 
Der inviteres ingen foredragsholder, da der vurderes at 
være stof nok 
. Dagsordenen kommer til at indeholde følgende: 
1. Velkomst 
2. Beskrivelse af musikrådets arbejde via 
formandsberetning, samt præsentation af div. projekter 
(Sangens dag, Bigbandbattle, Flygelindkøb og 
Brundlundprojektet) 
3. Regnskaber/økonomiske dispositioner fremlægges.  
4. Valg til repræsentantskab. 
5. Evt. 
Herefter uddeling af Aabenraa Musikpris. 
Modtageren spiller eller fortæller. 



 

6.  
Musikpris 
 
 
 

Forskellige muligheder blev drøftet 
1. Uddeling af pris til en udøvende musiker, som er groet 
ud af det lokale musikliv og/eller som har sat området på 
landkortet. 
2. Pris til ensemble eller projekt i området, som har virket 
til fælles bedste i Sønderjylland 
3. Anvendelse af pengene til fælles bedste (alle fire 
kommuner) Konference el oplægsholder som kan samle 
musiklivet fra de fire kommuner og initiere samarbejde. 
Musikrådet besluttede sig for model 1. 
Der uddeles i 2012 7.500 kr. (gerne til mødet d. 14. marts) 
Og 7.500 kr. i 2013. Musikrådet håber dermed at kunne 
sætte musikken på dagsordenen i kommunen og i 
medierne, samt at der i 2014 kan findes veje til at 
videreføre prisen. 
En kandidat til prisen i 2012 er fundet. 
 

7. EVT.  
Næste møde:  
Stormøde d. 14. marts 2012 kl. 19.30 
Musikrådet mødes til formøde kl. 19.00 

  
 


