Dagsorden for Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Den 11.september 2019, kl. 17.00- senest 18.45
Mødested: Musikskolen
Afbud:
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden samt
godkendelse af referat fra juni mødet
2. Meddelelser/siden sidst og
opfølgning
Herunder:
- dialogmødet med kultur-og
fritidsudvalget den 12.aug 1617(dagsorden, fordeling af punkter)
Generel drøftelse, ændret
samarbejdsaftale med kommunen

3. Status og handlingsplan for
musiklivet i kommunen
- pilotfase-læring
-udvalget tog til efterretning
-kommunens forvaltning har en
medarbejder med.(Charlotte Helt)
- opgaven er nu: orientere på
”musik i Aabenraa”, igangsætte
registrering af organiserede
kor/orkestre
-budgetfølger for musikrådet
4.
Aabenraa Live
Følgegruppen er nu indkaldt til
orienteringsmøde den 9.d.m. kl.17.
Nyt herfra omtales.
5. Budget/økonomi
Edna orienterer. Musikrådet skal
have indstillet om opjustering af
vores bevilling.

Referat: Edna Rasmussen
Godkendt

Der følges op på salen og øvrige lokale på
Fjordskolen/Brundlund
Vi minder kommunen om at de har lovet at der bliver
indkaldt til et møde om Tattoo – det er op over i forhold til
et arrangement næste år.
Der fremsendes ønsker til indhold af en ny
samarbejdsaftale med kommunen:
Mødestruktur med udvalget/formandsskabet/forvaltningen
(gerne tættere samarbejde med sidstenævnte)
Årsrapport aflægges skriftligt til udvalget
Økonomi. Er det tid til en uddelingspulje (vi stiller os til
rådighed) kan musikprisen genoptages.
Hvordan skal den fremtidige dialog foregår
Pilotproces er kørt af Ole og Karen Hanne.
Spørgeskema udarbejdes og sendes ud til de der er
registreret i Conventus og på vores hjemmeside. Dette
suppleres af interviews med foreningerne.
Ole afsøger hvem der kan hjælpe os med dette.
Diskussion af hvordan vi håndterer de
foreningsløse/uformelle bands og grupper.
Kan det f.eks. gøres gennem faciliteter?
Der informeres på FB og boostes evt.
Karen Hanne tager korene, Lars tager orkestrene.
Orientering givet om møde i sparringsgruppen.
Positionen som regionalt spillested eller ej diskutteredes.
Bigbandarrangementer blev nævnt. Dette er der er fint
potentiale for i Aabenraa, og musikrådet bakker gerne op
om dette.
Budgetkontrol uddelt
Godt 1/3 af budgettet er brugt og der henstår stadig
efterårets arrangementer og annoncer.
En øget bevilling tages med i forhandlinger om kommende

samarbejdsaftale.
6. Flyglet kalder og ”Sangen
forener – Gesang verbindet”
a. næste gang 27.okt., nordisk
tema, derefter 15.dec.
b. Sangen forener. Modtaget
25.000kr i tilskud fra
genforeningspuljen,
koordineringsmøde afholdt den
8.d.m. Orientering. Frivillige
hjælpere. Musikskoleinvolvering.
6. EVT.

a. Flyglet kalder: næste gang et grønlandsk kor. Ideer
efterlyses til jul.
b. Projektet ”Sangen forener” har fået 25.000 kr. i støtte.
Ole og Karen Hanne arbejder videre sammen med
Nordschleswigerne.

Drøftelse af orkestres situation efter AOFs konkurs.
Kommende punkter:
Næste møde: (tid og sted): (november)

Underskrift mødedeltagere.

