
 

 

Musikrådsmøde 
Aabenraa Kommune 

Den 21.nov.2018, kl. 17.00 

Musikskolens kontor, Nygade 21, Aabenraa 
 

Afbud: ingen 

Dagsorden: Referat: forslag: Karen Hanne 

1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

 

2.  

Godkendelse af referat 26.09.18 

 

Godkendt. 

 

3. 

Meddelelser/siden sidst og 

opfølgning 

Herunder:  

 

 

 

 

1. Amatørmusikkonference i september på Vartov. 

Fyldigt materiale fra konferencen er udsendt til 

musikrådet med mail den 12.november 2018 fra 

Ole. Det er vigtigt at have fokus på at opnå så stor 

en aldersspredning i kor/orkestre som muligt. 

Ligeledes er det vigtigt at såvel det sociale som det 

musikalske vægtes højt. Punktet tages op igen.  

          Lars refererede til et kompendie om engelske Brass         

Bands og de mange muligheder orkestrene selv har for at 

agere i lokalområdet.  

 

2. Arbejdsdeling mellem Musikråd og Kulturelt samråd 

blev drøftet sidste gang. Det foreslås, at vi kun 

samler kort op, og skyder punktet til efter nytår. 

 

3. Der har netop den 15.nov. være nyt møde om 

frivilligt arbejde i kommunen. Ingen fra musikrådet 

havde mulighed for at deltage.  

4. Vojens Brass Band har netop holdt 60 års jubilæum 

og holdt fælleskoncert, hvor både Aabenraa Brass 

Band og den Sønderjyske Garde deltog og gjorde 

god ”figur”. Tillige deltog Esbjerg Brass Band og 

Flyverhjemmeværnets musikkorps fra Kolding. 

5. Nyt vedr. arrangement ved Kongehøjen/Dannebrug i 

2019. Det ligger nu i provsten, Kirsten Sønderbys 

hænder.  

6. Vi skal huske at sætte følgende på hjemmesiden:  

 

 

KOL-kor – ”Pusterummet” i samarbejde med Musikskolen 

og Lungeforeningen.   

LEV: Solstrålerne, Pelleboys – rytmisk band.  



 

Michael opfordrer til at udvikle et samarbejde med 

ungdomspsyk. Evt. tage kontakt til Headspace.  

 

 

 

4. 

Musikkens Hus 

Herunder høring om lokalplan 

Nygadeområdet 

 

Musikskolen har udtalt sig i pressen. Høringssvar indtil 5. 

dec. Høringsmøde d. 27.11. på VUC kl. 17.00. 

Lars Husted deltager. Musikrådet skriver et høringssvar. 

Ole K. skriver et udkast.  

 

 

5. 

Arbejdet med modernisering af 

form og indhold i Tattoo i 

forbindelse med ringridningen 

 

 

Michael blev sidst udpeget som Musikrådets kontaktperson. 

Lars Husted er tovholder for sagen, og der har netop været 

afholdt møde. Kommunen var med til mødet. 

Lars og Michael orienterer om dette møde og det videre 

arbejde.   

Drøftelse om, hvordan vi bedste bakker op. 
 

 

 

 

 

6. Flyglet kalder 

 

Annoncering, omfang, deadlines, 

arbejdsdeling 

 

- Karen Hanne står fremover for annonceringen i 

Ugeavisen. Lisbet og Edna sørger for annonceringen 

på hjemmesiden samt på de sociale medier, 

Facebook og pylonerne. Ligeledes trykkes flyer, som 

skal ligge klar med næste sæsons datoer, den sidste 

gang inden sommerferien.  

- Medvirkende til musikalske indslag. Gerne tidligere 

afklaring, og en fremadrettet plan. 

NB tænk lige over, hvad hver især kan byde ind 

med. 

 Peter og Karen Hanne aftaler datoer for sæson 2019-2020. 

 

7. Aabenraa Live 

 

 

 

Aabenraa Live – Med mindre der kommer et initiativ fra 

Kommunen forinden indkalder Musikrådet til et møde med 

de lokale spillesteder, hvor også forvaltningen inviteres. 

Formålet er at finde ud af, hvor vi står. Mødet holdes: 

Onsdag den 16. 1. 2019. kl. 19.00-21.00 i 

Sønderjyllandshallen.  

8. Genforening 2020 

Arrangement(er) 

 

 

 

1.Sangen forener i marts 2019.  Karen Hanne er ved at 

have moderatortilsagn, men vi mangler lige den konkrete 

dato i marts inden vi holder nyt møde med det tyske 

mindretal. Karen Hanne orienterer om det seneste og vi 



 

tager lige en drøftelse om form for musikledsagelse og 

økonomi. Der skal følges op i forhold til kommunens 

tovholderopgave. Ole søger om fridag hos Stine Heger. 

Efterfølgende aftales konkret dato med Peter.  

 

9. Budget 

 

Edna orienterer. 

10. EVT.  

Lars orienterer om, at DSG har taget initiativ til en fælles 

orkesterdag. Datoen falder sammen med Sang- og 

Musikmaraton d. 2.2. 2019. Lars undersøger om datoen 

kan flyttes.  

Jomfru Fanny har 30 års jubilæum i foråret 2019.  

 

 

Kommende punkter:  

Kultursamarbejdet over grænsen bør vi have op på et 

kommende møde. 

 

Næste møde: Onsdag d. 16.1. 2019 kl. 17.00 hos 

Peter.  

 

Underskrift mødedeltagere. 

 


