
 

 

 Referat fra Musikrådsmøde den 6.maj 2020 kl.17-19 
  

Afbud: Ingen afbud. 

Dagsorden: Referat: Edna 

1. 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. 

Godkendelse af referat 

26.02.20 

(Referater sendes også til Morten, der er suppleant. Ligeledes 

sendes dagsorden) 

3. 

Meddelelser/siden sidst 

og opfølgning 

  

Perioden har været præget 

af corona og aflysning. 

Opsamling på situationen. 

Mere senere på 

dagsordenen. 

Oplysning om at ansættelse af Kultur og Fritidschef er udsat 

til 1. August overflyttes dog til Børn og Skole pr. 1. 

Juni.                                                Runde omkring hvordan 

det går i coronatiden: Peter: Sdrj.Hal kan som privat få del i 

diverse puljer. Kan nogenlunde holde skindet på næsen. 

Håber på åbning til Sept. Har talt om drivein-koncerter med 

storskærme.     Gazzværket får lagt gulv i den store sal.  Lars: 

Brass Bandet er helt lagt ned p.t. Mange er i risikogruppen. 

Aflyst 3 forårskoncerter og 4 andre arr. Heraf 5 

indtægtsgivende. Pianoforte har aflyst forårskoncert og turne. 

Jomfru Fanny er uafklaret i forhold til dirigentløn. Flere arr. 

Aflyst. Fastholder foreløbig efterårsarrangementer. 

Skoleorkesteret hører under musikskolen og er helt lukket 

ned. Fællesarrangement med Brassband og Garden aflyst. 

Sommer i By også aflyst. Særlig risiko i forhold til blæsere 

og sangere. Musikskolen onlineunderviser. Opera på grænsen 

genforeningsopera udsat til 2022. Reduceret udgave i 2021. 

Saso har aflyst to store genforeningskoncerter (samarbejde 

med Symf.ork.  i Nordsjælland) Link til webinar omkring 

musikundervisning og sikkerhed udsendes til rådet (er til 

rådighed indtil 12. Maj) 

4. 

Musikkens Hus 

Herunder høring om 

lokalplan Nygadeområdet 

 

Orientering om forløbet 

siden sidste møde. 

Fællesskrivelsen og 

Orientering om videomødet. Musikrådet har fået i opdrag at 

lave nærmere beskrivelser. Der er inddraget en arkitekt (KØ) 

til en projektskitse. Betalt af Kultur&Fritid.  Meget fint. 



reaktion fra borgmester 

mv. 

Der er afholdt videomøde 

med udvalgsformanden og 

afdelingschef mv. d. 6.maj, 

så der orienteres om nyt i 

forlængelse af dette. 

5. 

Redegørelse om 

musiklivet i Aabenraa 

kommune 

  

Ole orienterer. Der har ikke 

været aktivitet siden sidst. 

Skrivearbejde hen over 

sommeren 

Intet nyt.  

6. Genforening 2020 

Arrangement(er) 

  

Sangen forener 2020 den 

6.september. Afklaringer 

(entrepris, budget, presse 

mv) 

Musikere. 

Opmærksomhedspunkt omkring budget. Budgettet er presset. 

Der diskutteredes hvordan det evt. kan løses. 

Arrangørgruppen skal tage aktion på dette.  

NB er sket – udsat til 11.april 2021. 

6. Stormøde i 2020 

  

-fastsættelse af ny dato, 

hvem er på valg 

mv.  (Edna, Ole) 

- erstatning for Karen 

Hanne 

Stormødet udsættes til foråret 2021. KHM har ønsket at 

udtræde. Formanden spørger om suppleanten skal indkaldes. 



- forslag til musikindslag 

og sted for afholdelse 

7. Tattoo Aabenraa 

  

Evt. nyt 

Opfordre til at det lovede møde med Ringriderkommiteen 

kommer i stand. Forvaltningen kontaktes. 

8. Aabenraa Live 

Status efter at 

Sønderborghus netop er 

udpeget som spillested igen 

for en ny periode- og med 

mere aktivt samarbejde? 

Det store samarbejdsprojekt  (Gazzværk, Sdrj.hal, Aabenraa 

Live) omkring Sound of Symphony desværre aflyst. 

9. Mødedatoer i 2020 

samt eventuelt. 

 

2 ordinære møder i efteråret skal aftales (og 

stormøde).  19.aug + 4. Nov. 

 


