
Rytmisk Musikforening 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 

Side 1 

MØDEDATO: 1. februar 1995, kl. 19.30 
DELTAGERE: Rasmus Holmboe (formand), Rikke Ravn-Pedersen, 

Marcus Hjelmborg, Scott Jensen, Robert Thompson 
(observatør), Søren Lauridsen (daglig leder), Tommy 
Simonsen (kasserer) 

REFERANT: RASMUS HOLMBOE 
 

1. GENERALFORSAMLING 
 
a) Rikke Ravn-Pedersen, Rasmus Holmboe, Peter Bernth (suppl.) og Søren Lauridsen er på valg. 
Rasmus Holmboe er den eneste der ønsker genvalg. Søren Lauridsen kan ikke genvælges jfr. vedtægterne. 
Rikke Ravn-Pedersen og Peter Bernth ønsker ikke genvalg. 
 
b) Søren Lauridsen, Rasmus Holmboe, Lasse Schurmann og Tommy Simonsen kommer tidligere og 
hjælper med at arrangere. Tommy Simonsen køber rigeligt med øl. 
 
c) Går som det nu går!?! 
 
d) Dagsorden ifølge vedtægterne. Budget for 1995 vedtaget af bestyrelsen. Tommy Simonsen stillede 
forsalg til forretningsorden for bestyrelsen. Der var enighed om, at en sådan skulle vedtages af 
generalforsamlingen, hvis vedtægterne siger sådan, dette undersøges. Pga. tidspres udsættes dette til næste 
år, hvis vedtægterne siger, at forretningsorden skal vedtages af generalforsamlingen. Der var dog enighed 
om, at bestyrelsen følger oplægget til forretningsorden alligevel efter gennemlæsning og diskussion på 
fremtidigt bestyrelsesmøde. 
 

2.  PROJEKT BØRN, UNGE & ÆLDRE I STUDIET 
 
Der skal laves en folder om projektet (snarest) og om Lydpotten som helhed. Orientering ved Søren 
Lauridsen taget til efterretning. 
 

3. NYT MUSIKUDSTYR 
 
a-c) Kabinetter til bastoppene skal prioriteres højrer end en PC’er eller Atari til kontoret og studiet. 
Beslutning vedr. valg af baskabinetter udskydes til efter generalforsamlingen, hvor Søren vil medbringe 
testmodeller. 
 
d) Der er indkøbt 3 stk. SM58 og 3 stk. Hartke 2000 bastoppe til øvelokalerne. 
 
e) Alt udstyr skal mærkes med usynligt blæk og forsynes med operation mærkning klistermærker. 
Søren vil forestå udførelsen af dette hverv. 
 
 
 
 



Rytmisk Musikforening 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 

Side 2 

 
4. NYE ANSØGNINGER 

 
a) Vi har fået 10.000 kr. fra DUF til projekt Børn, Unge & Ældre i studiet. Søren afklarer, hvorvidt vi 
kan udvide projektet eller evt. projektperioden mht. Silkeborg Kommunes tilskud til samme projekt. 
 
b) Amtsmusikudvalget er søgt om 67.000 kr. til indkøb af gear. 
c) Statens Musikråd er søgt om 92.000 til indkøb af gear. 
d) Foreningen har modtaget afslag på ansøgningen til Tips & Lottomidlerne. 
 

5. ALARM 
 
Der er problemer med skødesløs brug af kontor og studie. Den nye bestyrelse tager stilling til hvem, der 
skal have adgang til alarmkode og A-nøgler. 
 

6. NYE SKABE 
 
Punktet taget til efterretning. Lasse Schurmann og Klaudiuz Horowitz skal sørge for, at der kommer 
autoriserede RMF hængelåse på skabene, så snart disse er færdige. 
 

7. EVENTUELT 
 
Bestyrelsen udtrykte generel utilfredshed over manglende kommunikation mellem daglig ledelse og 
bestyrelsen. Det vil blive tilstræbt at holde et månedligt møde fremover. Søren Lauridsen står for 
dagsorden og mødeindkaldelse. 
 
Vedr. udlejning af gear. Det blev vedtaget, at der skal lægges et depositum på 300 kr. ligemeget hvad og 
hvormeget man lejer. Udlejning af gear fra øvelokalerne kun til A-medlemmer. Tommy udarbejde 
lejekontrakter. Følgende priser er gældende fremover: 
  Stortrommepedal   50 kr. 
  Lilletromme    50 kr. 
  Stortromme    50 kr. 
  Trommesæt    200 kr. 
  Bas/guitar forst.   50 kr. 
  Kabinet    50 kr. 
  Mikrofon    30 kr. 
  Mikrofon incl. ledning og stativ 40 kr. 
 
Der skal udarbejdes retningslinier for arrangementer på Rampelys. Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Note: Anne Vera Hjelmborg har en DAT til udlejning mht. studiet. 
 
  


