
 

 

Referat for Musikrådsmøde 

Aabenraa Kommune 
Onsdag, den 25.november  2020, kl. 17-19.00 

Musikskolen 
 

Afbud: Karen Hanne Munk,  

Dagsorden: Referat: 

1. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden opdateret 11.november 2020. 

Godkendelse af referat fra 6.maj  

Fastlæggelse af møde i Jan/febr 21 

27. jan. kl. 17.00 på musikskolen 

24. februar Stormøde 19.00 Sted? 

Formøde kl. 18.00 

2. Meddelelser (Ole) 

- Dialogmøde med 

kommunen udsat på 

grund af Corona 

- Redegørelse om 

musiklivet 

- Folk Baltica (Edna) 

- Fortsat ikke møde om 

tattoo 

- Kulturaftalen 

Udpegning af 2-3 

personer til ”advisory 

board for Aabenraa Live” 

jfr.struktur godkendt i 

kultur-og fritidsudvalget. 

Bilag kommisorium 

 

 (Referater sendes også til Morten, der er suppleant. 

Ligeledes sendes dagsorden) 

 

Der sættes gang i en ny interviewrunde med fokus på 

musikkens hus. 

Edna valgt som næstformand for festivalen. 

 

Møde om tattoo indkaldt til d. 15. dec. 2020 

Aftale for 2021-24 ved at være færdig. 

Ulrik Rohden, Ensted Folk og Viseforening 

Troels Meyer, Musiker 

Edna Rasmussen, Musikskole 

 

3. Musikkens hus 

-Opfølgning på møde med 

kulturchef den 18.nov (Ole, 

Edna, Lars) 

-Udkast til justeret ideskitse for 

musikkens hus VEDLAGT (oplæg 

fra Edna). Bilag er udsendt med 

dagsorden. 

 

 

Information om møde med Kulturchef 

 

 

En tilrettet version af ideskitsen er godkendt og den 

tilsendes efterfølgende forvaltningen 

4. Aktuelt om øvelokaler og 

coronaproblemer (fælles) 

 

Er drøftet 

 

 

5. Musikrådets sammensætning 

og dato for stormøde i tidligt 

forår 2021. Professionelle og kor 

skal være repræsenteret 

Liselotte Kristensen, organist i Sct. Nicolai er opfordret og 

har meldt sig interesseret. 

Hun opfordres til at stille op til stormødet. 



 

 

6. Fælleskommunal pulje, 

status og fremdrift for projekter 

(Ole) 

7. Status for musikrådets 

økonomi.  Restbeholdning for 2020 

og samlet status. (Edna, Lars) 

Intet nyt 

 

     

Der er ca. 6000 kr. tilbage på budgettet. Der udbetales 

honorar til messingblæserensemble og der købes til 

medvirkende og akkompagnetører.  

8. Evt.  

-Søndag den 13.dec.kl.14 er der 

”Flyglet kalder” med Karen 

Hanne og Syddansk 

Messingensemble i 

Sønderjyllandshallen 

Annoncering (Ole) 

-Statusog drift for facebookside 

”Musik i Aabenraa” og 

hjemmeside (Lars) 

-Revideret udlånsaftale for 

flyglet (Lars) 10 års flygeljubilæum 

er omtalt på vores facebookside 

(Ole) 

- Musik på torvet/scene 

Annoncering: Først til mølle der må lukkes 150 ind. 

Messingblæserensemblet på 12 per. må ikke være på 

scenen med mindre de sidder med ryggen til 

 

 

Hjemmesiden lægges om til nyt format og opdateres. 

Facebooksiden linker ikke længere arr. Ind på 

hjemmesiden. 

 

Drøftes 

 

Udskydes til næste møde (Lars laver udkast) 

 

 

Udskydes til næste møde 

Underskrift mødedeltagere. 

 


