REFERAT AF STORMØDE FOR
AABENRAA KOMMUNES MUSIKRÅD 26. MAJ 2021 kl. 17.00
Deltagere: 23 personer deltog – 19 foreninger, institutioner, aktører var repræsenteret

Formand Ole Livbjerg Klitgaard bød velkommen og alle præsenterede sig.
Herefter gik man til dagsordenen ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer
Povl Callesen, Kulturelt samråd blev valgt
2. Fremlæggelse af beretning om musikrådets virksomhed.
Beretningen aflagdes pga. sidste års aflysning af stormødet for de seneste 3 år.
Formanden slog i den mundtlige beretning ned på hovedpunkter, desuden blev der udleveret
en skriftlig beretning, som også vil blive lagt på hjemmesiden.
Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer. Især to punkter blev berørt. En
kommende ny jazzklub og musikkens hus.
Det oplystes at en af det kommende musikråds opgaver vil være at invitere til et fællesmøde
med det formål at danne en arbejdsgruppe omkring stiftelsen af en forening omkring en
jazzklub.
Arbejdet omkring musikkens hus blev hilst velkommen.
3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
4. Valg til musikråd og suppleanter
Valgregler blev gennemgået.
6 af musikrådets 7 medlemmer havde stillet sig til rådighed for genvalg, dertil blev der
opstillet to nye kandidater. Lise-Lotte Kristensen og Torben Johnsen.
Der blev udleveret stemmesedler til de stemmeberettigede og udpeget to stemmetællere.
Herefter skriftlig afstemning.
Følgende blev valgt:
Lise-Lotte Kristensen, (korliv og professionelle)
Ole Livbjerg Klitgaard, (amatørorkestre)
Peter Autzen, (spillesteder, arrangører)
Michael Jeberg Kjær, (musikpædagogisk område)
Lars Husted, (amatørorkestre)
Torben Ravn Jensen, (rytmisk musik, professionelle, arrangører)
Edna Rasmussen, (musikpædagogisk område)
Som suppleanter valgtes: Hans Jørgen Albrechtsen og Torben Johnsen.

5. Evt.
1. Der blev spurgt til hvordan foreninger og arrangører kan finde hinanden.
Der henvises til musikrådet hjemmeside, som opdateres så godt som det er muligt.
Musikrådet er dog meget afhængige af at foreninger og aktører indberetter ændringer.
2. Aktivitetskalender blev efterspurgt.
Kultunaut er kommunens officielle indgang. Taster man sit arrangement ind her vises
det også på kommunens hjemmeside. De er linked op på hinanden. Man kan også tilgå
indtastningen fra kommunens hjemmeside.(Aktiv og oplev). De vigtigste begivenheder i
forhold til musikrådet ligger også på musikrådets hjemmeside.
Derudover har musikrådet Facebooksiden ”Musik i Aabenraa” hvor alle kan lægge
arrangementer ind.

Formanden (OKL) takkede ordstyreren og de fremmødte og mødet sluttede 18.45

Ref. Edna Rasmussen

