Referat for Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Onsdag, den 18.maj 2022, kl. 17- ca.18.30
På Musikskolens kontor
Afbud:
1.
Godkendelse af referater
Referat fra mødet den 30.3 2022.
Er udsendt af Edna den 20.april 22.
2.
Godkendelse af dagsorden

Lise-Lotte afbud, Lars (afbud, arbejde) PA afbud
Godkendt

Godkendt

3. Budget for 2023
Høringssvar udformet og vedtaget. Se bilag 1
Edna og Ole
jfr. materiale fra forvaltning og
frist 20.maj.
4. Meddelelser fra formanden
a. Opsamling vedr. kirkemusik

udsat

b. Møde med kulturudvalg,
forvaltning og øvrige råd og
frivillige på kultur-og
fritidsområdet. Kort opsamling

Rådet er blevet bedt om en central sætning til
våbenskjoldet Succeskriterie i 2025: Etablering af
velegnede, fysiske rammer til et samlet musikliv.
Se bilag 2
Fra dagen: positivt med kontakt til og ansigter på de andre
råd. F.eks. campusråd. Nyttigt med lejlighed til uformel
dialog på tværs.

C. Afprøvning af Skolevænget 33

Fundet brugbart. Der skal dog foretages en del i forhold til
endelig etablering af flere prøverum og øvelokaler.

d. Møde med borgmester.

Udestår. Der skal aftales med Lars Husted.

e. Møde med campusråd
Er inviteret til i dag, men vides ikke Udsættes – ingen har vendt tilbage
om formanden kommer. Ellers
holdes separat møde senere.
5. Musikredegørelsekommunens undersøgelse

Drøftet konklusioner.

Indledende drøftelse af rapporten
fra konsulentfirma.

Interessante perspektiver at arbejde videre med. Godt at
faciliteter har fokus i undersøgelsen. Underbygger vores
egne undersøgelser.

6. Lave en orkester og/eller
kordag 2023 på Skolevænget
eller i Sdj.hallen? (søge
penge)??

Er enige om at vi må have gang i nogle større events.
Der skal i givet fald søges ekstra penge. (ex. eventpuljen)
2024 er nævnt som musikkens år af flere i kommunen.

7. Evt.
8. Musikrådsmøder i efteråret 22
Datoer fastlægges

Næste møde 7. september kl. 17.00-18.30

-Flyglet kalder: NÆSTE DATOER
.

NB sammenfald den 11.december med julekoncert i Nicolai
kirke. Desuden sammenfald med Sundeved. Vi flytter fra
d. 11. dec. til d. 18. – og foreslår at Sundeved flytter en af
deres datoer, så der kun er to sammenfald.
Vores øvrige datoer er: 9/10 – 26/2 og 23/4

Til næste møde:
Åbne scene på Store Torv og musik i byen.
Bør vi have et møde med Shop i City
Opdatering af kor og orkesterliste
Møde med borgmester
Opsamling kirkemusik

BILAG 1
Udtalelse vedrørende budget 2023-26
fra Musikrådet i Aabenraa Kommune
Vedtaget på møde i musikrådet d. 18. maj 2022.

Musikrådet noterer sig at en del af en evt. reduktion af Aabenraa Lives budget vil kunne influere på det
tildelte statstilskud.
Efter at Aabenraa Live netop er udpeget af Statens Kunstfond som netværksspillested, vil det være
ganske uhensigtsmæssigt at foretage denne besparelse.
Bortset fra indflydelsen på aktiviteterne lokalt, vil det i værste fald kunne influere på AL´s position
som spillested og deres muligheder for at opfylde de kontraktmæssige betingelser for statstilskuddet.
Desuden vil det i år fremover kunne mindske den statslige investeringslyst på spillestedsområdet i
forhold til vores område, da vi vil fremstå som en utroværdig samarbejdspartner.
Musikrådet skal derfor fraråde at bruge dette reduktionsforslag.

Med venlig hilsen
Ole Livbjerg Klitgaard
Formand for Musikrådet.

Musikrådets formål er (jfr. vedtægternes §2):
1) at understøtte og udvikle musiklivet i Aabenraa Kommune, det være sig udøvende amatører og
professionelle såvel som arrangører af levende musik.
2) at skabe et forum og talerør for folk med interesse i og for udøvende musik i Aabenraa kommune,
og derigennem være til almen nytte for lokalsamfundet.
3) at rådgive Aabenraa Kommune og afgive udtalelse vedrørende konkrete sager, som forelægges
Musikrådet.

Aabenraa Kommunes Musikråd
Nygade 21, Aabenraa – kontakt: er@aabenraa.dk tlf. 73767200

BILAG 2

Etablering af velegnede, fysiske rammer for et samlet musikliv

