Referat fra Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Onsdag, den 8.december 2021, kl. 17- ca.18.30
Hos formanden på Lindbjerg 80, Aabenraa
Afbud:
1.Godkendelse af referater
Referat fra septembermødet
vedlægges.
Opsamling vedr. gamle referater.

2.
Godkendelse af dagsorden

Lars Husted, Edna Rasmussen, Lise-Lotte Kristensen
Godkendt

Ole ser på referat fra årets møder fra før sommerferien.
I orden

3. Meddelelser fra formanden
Kort drøftelse vedr.
kommunalvalget og forholdt til
Kultur-og Fritidsudvalget.
Formanden har skrevet til den nye
borgmester lige efter valget og fået
positivt svar. Signe Bekker er
efterfølgende blevet
udvalgsformand
Drøftelse og evt. indsatspunkter.

Da der efterfølgende er sat navn på udvalgsformanden for
Kultur & Fritid må vi også bede om et møde her. Evt.
samtidig med møde med borgmesteren.

Anvendelse af suppleanterne.
Hvilken model? Kun referater eller
indkalde, hvis der er afbud?

Enighed om, at suppleanterne fast skal have dagsorden og
referat, sådan at vi har en bredere repræsentation i
baglandet og således at de er ”klædt på”, når der skal
trækkes på den i udvalget.
Der er stemning for, at suppleanter inddrages yderligere.
Drøftes igen næste gang, når vi er fuldtallige.

4 Status vedr. Musikkens hus
Orienteringsskrivelse sendt til kor,
orkestre mv. og orienteret herom
på facebook jfr. beslutning på
sidste musikrådsmøde.
Har der været respons?
Næste skridt.
Musikhus-placering?

Der er ikke kommet direkte respons på udsendt
orienteringsskrivelse (og facebookopslag), men nok en god
vej at gå alligevel for at få bedre kontakt vores bagland,
da ikke alle er på facebook eller læser hjemmesiden
regelmæssigt.
Derfor heller ingen tilbagemelding i forhold til at prøve
lokaler af på Skolegade– men enighed om, at vi nok skal
tage det ”med tang”. Det er vigtigt, at vi – uanset hvilken
løsning vi måtte elske højst – skal være aktive og faglige
samarbejdspartnere for kommunen og troværdige
talsmænd for musiklivet. Vi fortsætter derfor med at få
prøvet lokaler af for at hjælpe med at kortlægge egnethed.

Evt. jomfru Fanny. + kor. Messingensemble?
Placering: Gerne i nærheden af noget eksisterende, såsom
ved Sønderjyllandshallen. Også med fremtidsperspektiver
når gågaden forlænges. Det kan også være, at der i det
nye byråd er mere stemning for at bygge nyt.
5. Etablering af Jazzklub
Aabenraa
Formanden orienterer kort. Der er
ikke fulgt op siden sidst, men det
vil ske, men også i lyset af
beslutningen sidst om at vi arbejder
mod at aflevere sagen hos en
gruppe, der kan gå videre selv.
KORT PUNKT
6. Redegørelse om musiklivet
kommunen er i gang med en
undersøgelse. Vi samler op på
seneste viden om status. Vi har
undret os lidt over, hvem der bliver
interviewet. Og hvem har valgt
personer – og er der ikke en
følgegruppe?

Kort drøftet. Fortsat ønske om at flytte sagen videre til de,
der gerne vil stå bag etablering og drift.

Ole havde forud for dagens møde spurgt i forvaltningen.
Svaret er sendt til musikrådets medlemmer, med
fremtrukne bilag – herunder tidsplanen.
Der synes ikke at være nogen følgegruppen, og vi kan
godt være lidt betænkelige ved, hvordan
konsulentundersøgelsen kvalitetssikres.
Michael oplyste, at han og Ole Plougborg er interviewet.
Tillige er Ole interviewet. Indehaveren af
Musikforretningen i Rødekro er interviewet. Twins of June
(gruppe) på listen. Morten Wilhjelm er også blevet
interviewet.
Michael : Svendborg har lavet noget helt særligt i forhold
til at skabe fælles musikmiljø. Ole: kender også en af
underviserne/orkesterleder i Svendborg. Måske værd at
besøge med Musikrådet?
Vi konstaterede, at der har været rigtig mange
musikarrangementer i de sidste måneder i Aabenraa. Postcorona? Fantastisk, men hvor mon mætningspunktet er?

6. Musik ved tour de France
2022
Musikrådet har skrevet ud om et
initiativ i fællesskab. Har der været
tilbagemeldinger?

Michael har intet hørt. Måske er pengene i øvrigt brugt ved
Genner og Felsted. Men skal vi holde vejret til efter nytår.
Ville været godt, om vi kunne vise flaget. Vi vender tilbage
til det på næste møde. Her kan det også godt være, at vi
skal fortsætte med at ville have en aktivitet op at stå og
prøve igen.

7. Musikrådets egen økonomi.
Restmidler for 2021 til
rådighed. Konkrete forslag?
Status for forbrug.
Flygelvedligeholdelse?

Stemning af flyglet bør vi betale.
Evt. en vedligeholdelse af flyglet. Dampning af hamre
mv.(foreslår Peter)
Mark skal spille på søndag og have noget honorar.
Der er brug for tilretning af banner (Peter) Men det er i

øvrigt hængt op nu.
Edna må gerne igangsætte i forhold til dette.
8. Evt.
MUSIKRÅDSMØDER I 2022.
DATOER, TEMAER, STEDER
-Flyglet kalder: NÆSTE DATOER:
12/12 2021((messingensemblet
medvirker) og 6/2 og 24/4 2022.

Vi prøver at fastholde onsdage, som synes at være bedst.
Så må vi tale lidt om det på næste møde, så vi kan lægge
en møderække for 2022 på tidspunkter, hvor alle har
mulighed for at være til stede.
Næste møde onsdag den 2.februar 17-18.30
Kirkerne og musikken – også amatørmusikken – kunne
blive et tema, hvis Lise-Lotte vil forberede et lille oplæg til
drøftelse. Ole spørger Lise-Lotte.
NB udsendelsen af fællesskrivelsen til kor og orkestre med
mellemrum er vi enige om kan være en god måde til
yderligere dialog med ”baglandet”. Men den seneste
fællesskrivelse viste, at en del mailadresser i vores
oversigt ikke kan bruges, så der er brug for, at vi får
opdateret vores liste på hjemmesiden. Det er heller ikke
sikkert, at liste er komplet. Melder nogen sig til
rundringning for opsamling?
NB facebook banner-billedet er blevet forældet, og vi var
enige om at det skal fornyes (og gerne med mellemrum).
Peter vil finde et godt billede. Evt. efter på søndag.

