Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Den 16.januar 2019, kl. 17.00
Mødested: Sønderjyllandshallen
Afbud:
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden

Edna og Karen Hanne
Referat: forslag: Michael
Dagsordenen godkendt.

2.
Godkendelse af referat 21.11.18

Referatet godkendt.

3.
Meddelelser/siden sidst og
opfølgning
Herunder:

Hvad sker der med VUC og bygningerne?
Bygningerne og salen er sat til salg.
Er der sket nyt i sagen om tattoo?
Ingen ny afklaring. Punktet tages op igen på næste
musikrådsmøde.

4.
Musikkens Hus
Herunder høring om lokalplan
Nygadeområdet

Ole har skrevet høringssvar. Der har været avisomtale bl.a.
om musikskolens bekymringer. Ole har sendt Musikrådets
indlæg til den journalist ved JV, der har skrevet om sagen.
Det videre forløb – nye initiativer fra vores side?
Musikrådet synes stadig, at det er en meget dårlig ide at
placere hjemmeplejen i Nygadebygningen. Mulighederne for
at skabe et kulturcentrum i Nygadeområdet ødelægges,
hvis hjemmeplejen skal placeres i den gamle 10.
klassebygning.

5.
Aabenraa Live

Orientering om det forberedende møde den 10.januar hos
kommunen. Peter, Edna og Ole er med fra Musikrådet.

Der er møde med spillestederne den 23.januar om aftenen. Pt.
deltager Peter, Torben og Edna i forhold til Musikrådet.
Ole har koordineret på indkaldelsen til mødet og haft et par
drøftelser med Bo hen over jul/nytår
Musikrådet vil arbejde for at få så meget indflydelse på det
videre arbejdsforløb som overhovedet muligt. Der er lige nu

2 pladser til musikrådet i styringsgruppens projektoplæg.
Vi ønsker at sikre os en fast indflydelse på Aabenraa Live.
6. Flyglet kalder
Annoncering, omfang, deadlines,
arbejdsdeling
7. Genforening 2020
Arrangement(er)
9. Budget
10. EVT.

-

Status. Der var vel deltagerrekord ved
decemberarrangementet?
250 deltagere i julearrangementet. Fantastisk flot!
De næste datoer er fastlagt.

Status.
Vedr. fridag i hallen og søgning hos kommunen. Dato og
møde med mindretallet.
Punktet udsat.
Edna orienterer.
Ingen orientering da Edna var syg.
Lidt om Sønderjyllandshallen (Musik & teaterhuset), da vi
afholdt mødet der, som et led i vores besøgsrunde på
spillesteder:
Stedet drives af Sønderjyllandshallen APS.
Der afholdes 60-65 arrangementer om året.
36 kommunale frie haldage om året. (gratisdage)
Sønderjyllands Symfoniorkester får altid gratisdage.
Har haft et underskud i 2018 blandt andet på grund af
ekstra udgifter til brandsikring, uheldig placering af et
arrangement m.m.
Har haft overskud de to foregående år.
Huset har fået ny bestyrelsesformand.
Sidste istandsættelse var i 1983. Foyeren fylder 18 år til
august 2019.
Der starter en mindre renovering af bla. lys i gangene.
Der foretages løbende smårenoveringer i huset.
Kommende punkter:
Kultursamarbejdet over grænsen bør vi have op på et
kommende møde.
Næste møde:
Onsdag, den 27. marts 2019 kl. 17.00 på Aabenraa
Musikskole.

Underskrift mødedeltagere.

