
 

 

Musikrådsmøde 
Aabenraa Kommune 

 
Den 10. jan. 2018, kl. 16.30 

Musikskolens kontor, Nygade 21, Aabenraa 
 
Afbud: Afbud: Peter, Edna (var delvis med)  
Dagsorden: Referat: 
1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

 
Godkendt 
 

2.  

Godkendelse af referat 01.11.17 

 
Godkendt 
 

3. 

Meddelelser/siden sidst og 

opfølgning 

Herunder:  

Musikpris 

Flyglet kalder 

Prisuddelinger 

Eventgruppen 

Spillesteder 

Shop i City 

Samarbejdet med Sct. Nicolaus Logen omkring uddeling af 
Aabenraa Musikpris er ophørt. I stedet tildeler Logen nogle 
legatportioner til talentelever på Musikskolen.  Edna har holdt 
møde med Logen angående dette.  
Den 17. dec. var der ”Flyglet Kalder”. Ole K. havde samlet 10 
dygtige messingblæsere fra Regionen. Det var meget 
vellykket. Vi har besluttet, at gæste-musikerne efterfølgende 
skal have en erkendtlighed. Ole køber ind og overrækker. 
Edna skriver en hilsen fra Musikrådet med stor tak for 
indsatsen.  
Vi savner tilbagemeldinger fra forvaltningen i forhold til 
udsendte mail om ny fordelingsprincip ved prisuddelinger i 
kommunen. Edna følger op.  
Musikrådet har udnævnt 2 medlemmer til at deltage i 
Eventgruppen, men der er ikke kommet nogen indbydelse. 
Peter følger op.  
Efter kommunalvalget er der kommet ny udvalgsformand, 
Lars Christiansen.  Karen Hanne sender en hilsen fra 
Musikrådet.  
Morten Vilhelm har af forvaltningen fået til opgave at 
kortlægge Kommunens spillesteder og udviklingsmuligheder. 
På vegne af Musikrådet inviterer Edna ham med til det næste 
møde, den 21. feb. 2018 kl. 17.00. 
Shop i City:  
Allan Bruhn er ikke længere tilknyttet Shop i City, og dermed 
heller ikke Musik på Torvene.  Musikrådet skal være 
opmærksomme på, hvilke ændringer det kan medføre.  
 



 

4. 

Opfølgning flyglet: 
 

 

Vi er meget tæt på at afslutte dette punkt!  
Edna har indhentet tilbud hos Henrik, Pianoteket. Der mangler 
blot at blive taget mål til kassen og en bekræftelse på tilbuddet. 
Omkostningerne skal dækkes af de midler, der allerede er afsat 
til formålet. Peter aftaler endeligt med Henrik, Pianoteket. 
Arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt.  

5. 

Invitation fra DAOS:  
 

 

 
Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) er en 
landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske 
kammerorkestre. Vi er inviteret til at deltage i et 
netværksmøde. Ole deltager  
 

6. Planlægning stormøde Den 7. marts kl. 19.00 er der Stormøde. Det holdes på 
Musikskolen. Edna og Karen Hanne annoncerer og sender 
invitationer ud. Edna undersøger, om der er mulighed for et 
musikindslag med en af talenteleverne 
 

7. EVT. Kommende indsatsområder: 
Midler til Musikpris 
Kontakt til det tyske mindretals kor og ensembler.  
 
 
Invitation til Nytårstræf på Rådhuset: 
Torsdag den 1. feb. Kl.17-18.30 er vi inviteret til det årlige 
Nytårstræf. Lars, Ole og evt. Karen Hanne deltager.  
Næste møde: Onsdag den 21.februar 2018 kl. 17.00 på 
Musikskolen 
 
 

Underskrift mødedeltagere. 
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