REFERAT AF MUSIKRÅDETS STORMØDE D. 19. NOV. 2014
Formanden for musikrådet Karen Hanne bød velkommen og Edna Rasmussen gjorde rede for
at det ekstraordinært indkaldte stormøde var begrundet i, at musikrådet ønsker at få godkendt
vedtægtsændringer inden valget i 2015.
Dagsordenen var som følger:
1. FREMLÆGGELSE AF MUSIKRÅDETS ARBEJDE I PERIODEN 2012-14
BEMÆRK INTET VALG!! (KOMMER I 2015)
2. OVERRASKELSE CA. KL. 19.30
3. VEDTÆGTSÆNDRINGER
4. DEBAT OM MUSIKLIVET NU OG I FREMTIDEN
5. evt.

1. FREMLÆGGELSE AF MUSIKRÅDETS ARBEJDE I PERIODEN 2012-14
De vigtigste punkter i perioden var:
∗ Etablering af hjemmeside www.aabenraamusikråd.dk
Fremlagt af Edna Rasmussen:
Version 2 med ny platform går i luften om kort tid.
Vær gerne behjælpelig med rettelser. Det er muligt at få foreningernes arrangementer
med på forsiden.
Musikrådet er også på facebook. Her modtages også gerne opdateringer – og her kan
lægges små lydfiler fra arrangementer eller fra prøver som appetitvækker (helst max.
30 sek.).
∗

Høringssvar til kommunens planstrategi
Fremlagt af Karen Hanne Munk:
Musikrådet har afgivet et høringssvar til planstrategien. Musikken er desværre stort set
ikke nævnt i strategien på trods af at Aabenraa sagtens kunne promovere sig på dette.

∗

Rådgivning f.eks. musik på torvene, Opera på grænsen m.m.
Fremlagt af Karen Hanne Munk/Ole Klitgaard:
Der har været mødevirksomhed med kommunen omkring overstående med deltagelse
af forskellige fra musikrådet. Kommunen er flink til at bruge musikrådet som
rådgivende organ i sager omkring musik.

∗

Musikpris (2 gange)
Fremlagt af Ole Klitgaard: Musikprisen er uddelt to gange i 2012 og 2013. Det har ikke
været muligt at skaffe økonomi til en uddeling i 2014. Kommunen ønsker ikke at tage
ejerskab til prisen, men siger god for at musikrådet skaffer finansiering på anden vis og
fortsat uddeler prisen. Der arbejdes på at skaffe finansiering og samarbejder omkring
prisen til 2015

∗

Flyglet kalder (7 arrangementer)
Fremlagt af Karen Hanne Munk:
Der er afholdt 7 arrangementer i perioden nov. 2012 – d.d. og der er planlagt endnu 3
arrangementer (1 i december med Padborg Sangkor og 2 i foråret, hvor der ikke er
fastlagt medvirkende.)
En af ideerne med arrangementet er udover fællessangen på skift at promovere
musiklivet i kommunen – kor og orkester gæsteoptræder.
Arrangementerne er særdeles godt besøgt – mellem 80 og 140 deltagere.

2. MUSIKALSK OVERRASKELSE
René Bartoli - Vals en Mi mineur
Guitar: Sune Clausen og Martin Kolding Hansen, fra musikskolens talentlinje.

FREMLÆGGELSE … FORTSAT

∗

Musikkens Hus
Fremlagt af Lars Husted:
Brundlundskolen er ikke længere aktuel som hjemsted for Musikkens Hus. Lars Husted
redegjorde kort for historikken i projektet. Mange havde hørt rygter om, at skolen rives
ned.
Dette kunne delvist bekræftes af Kultur, plan og fritidschef Bo Riis Dunn, som kunne
oplyse, at der i salgsbetingelserne for Ladegårdsvej 15 er nævnt, at de nuværende
bygninger skal nedrives, og at han betragter et salg og nedrivning som det mest
sandsynlige scenarie.
Han kunne endvidere oplyse, at det er skrevet ind i samarbejdsaftalen med UC
Syddanmark, at man skal drøfte en fælles sal for hele campusområdet, og at det
planlægges indskrevet i andre aftaler omkring den nye Campus. Salen skal også kunne
bruges af eksterne brugere.
Punktet blev livligt diskuteret og erstattede sidste punkt på dagsordenen.
Mange – både orkestre og koncertarrangører gjorde opmærksom på, at der er stor
mangel på et egnet koncertsted både på kort og på langt sigt.
Flere gjorde opmærksomme på, at de egnede steder, der står tilbage, er statslige og at
det derfor kræver leje at bruge dem (ex. koster det ca. 2000 kr. at låne lokaler på det
nuværende pædagogseminarium). Gymnasiet ventes også at kræve leje for deres nye
sal, når den bliver færdig.
Musikrådet blev opfordret til at arbejde for Musikkens hus et andet sted.
Der er især hårdt brug for depotplads (4 orkestre - Aabenraa Brass Band, Den sdjr.
Garde, Border & District Pipe Band og Skoleorkesteret - ytrede på mødet ønske om
dette) konkret vil Brass bandet og skoleorkesteret blive hjemløse ved salg af
Brundlundskolen.
Forsamlingen opfordrede musikrådet til at arbejde videre med planer om et musikkens
hus og synliggøre behovet.

3. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringerne er begrundet i at musikrådet ønsker at indstille til stormødet, at der fremover kun
arbejdes med to lag – 1. Stormødet og 2. musikrådet. Musikrådet vil herefter blive valgt
direkte på stormødet og repræsentantskabet vil blive nedlagt.
I forhold til det udsendte forslag ændrede forsamling på § 3, hvor det pointeres at
foreningerne godt kan møde frem med flere medlemmer, men kun har 1 stemme.
Vedtægtsændringerne blev sat til afstemning. 18 stemte for ingen stemte imod.
Se vedlagte bilag
De vedtagne vedtægter sendes herefter til godkendelse i Kultur og Fritidsudvalget.
4. DEBAT OM MUSIKLIVET NU OG I FREMTIDEN
Se under musikkens hus.
5. EVT.
NYT FRA FORVALTNINGEN v. Charlotte Helt Brunsgaard
Nygadehuset har fået sin sal godkendt til 149 personer (stående arrangementer). Desuden har
K & F udvalget bevilget 70.000 for en treårig periode om støtte til musikprogrammet i
Nygadehuset.
Musik på torvene bliver arrangeret igen i 2015. Foreninger er velkomne til at byde ind med
hjælp og ideer.
Der er indgået en ny aftale med Opera på Grænsen.
Kultunaut BRUG DET! Det er her aviserne sakser og her der kan koordineres. Gå ind på
kommunens hjemmeside via ”OPLEV” og tast ind.
ØVRIGE OPLYSNINGER FRA MUSIKRÅD OG FRA MUSIKSKOLEN:
Musikrådets Carl Nielsen stafet 2015 (i anledning af Carl Nielsen året)går i gang til januar.
Musikskolen afholder en stor Carl Nielsen koncert d. 9. juni på fødselsdagen.
Musikskolen har 50 års jubilæum i 2015 og afholder desuden dansk-tysk Musikskoledag i
Aabenraa d. 13. juni.
Formand Karen Hanne Munk takkede af til alle.

