
Rytmisk Musikforening 
Referat bestyrelsesmøde 23-03-97 kl. 19.30 i Lydpotten. 

 
 
Til stede : Rasmus Holmboe, Tommy Simmonsen, Søren Lauridsen, Klaus Pallesen, Dann Snejbjerg, Klaudiuzs Horowitz og Wagn Bruun de Neergaard. 
Fraværende: Morten Svenningsen og Kasper Malling. 

 
Ordstyrer: Søren Lauridsen. 
 
1. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand for bestyrelsen. 
Wagn blev valgt som formand for bestyrelsen. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 
Rasmus bemærkede at der i referatets pkt. 3 og 5 står skrevet, at forskellen på budget 96 og regnskab 96 
skyldes arrangementet Rock'n Jul 96. Dette er ikke korrekt, så vi ændrer sætningen til: Dette skyldes blandt 
andet vores meget dårlige resultat ved Rock'n Jul 96. 
Ellers er referatet godkendt. 
 
 
3. Evaluering af generalforsamlingen. 
Jam scenen fungerede ikke helt perfekt, da der manglede et par strengeinstrumenter. 
En lånt guitar gik i stykker. Der er aftalt at guitaristen selv skal henvende sig på kontoret for at få den lavet. 
Dann har mistet et par kabler. Han får nye. 
 
 
4. Nyt fra medlemmerne. 
a.  Musikgears problemer 
EKO kabinet er stadig ikke lavet. Det skal det. 
Kurt som er svagstrømsingenør har tilbudt at hjælpe med at lave forstærkere og lignende. Vi siger selvfølgelig 
ja tak. 
 
b. Ideer til nye aktiviteter. 
Klaudiuzs foreslår "Hvad er Dansk MusikerForbund ved Slumstrup". Klaudiuzs vil arbejde videre med sagen. 
 
Søren har før villet søge kr. 10.000 fra 5% puljen til ansættelse af en person der skulle arrangere 5 jam 
sessions. Søren vil nu sende ansøgningen, og arbejde mod 5 jam sessions i efteråret. 
 
Rasmus søger interesserede til et Høvdingekursus. Kurset er beregnet på at  kunne styre et arrangement på 
Rampelys. Wagn melder sig på. Der er brug for flere. 
 
 
5. Nyt fra studie ved Wagn. 
a. Studietekniker kursus 22-02 og 23-02. 
Mange var interesserede, men af de 8 der var heldige at komme på kurset var der kun 3 der mødte op. Øv!! 
Næste gang bliver det med bindende tilmelding. 
 
b.  Mangler i studiet. 
Sørens akustiker André har stadig ikke været der. Niels Vandrup har tilbudt at gøre et forsøg på at bedre 
lyden, for transport og mad. Wagn kontakter ham. 
Mixeren vil igen være klar i løbet af uge 13. 
Nye stik til krydsfeltet (pga forkert indkøb af Wagn). 



Rytmisk Musikforening 
DAT'en er igen brugbar. Men kan dog stadig ikke kommunikere med andre DAT maskiner. Pris på ny DAT er 
ca. kr. 7500. Indkøb af DAT bliver prioriteret lavere end nye trommer. 
 
Der blev fastsat retningslinier for studiet. Timepris. Kr. 125 for ikke medlemmer, og kr. 75 for medlemmer. 
Man betaler for 12 timer med dagprisen. Kr. 500 for 8 timers teknikerhjælp fra Lydpottens tekniker. Tommy 
laver retningslinierne på tryk. 
 
Der blev talt om ulemben ved at øve i lokale 1, når der bliver indspillet. Vi konkluderede at der vil være for 
meget administration ved at lave en turnus så alle bands mister lige mange øvetider. 
 
 
6. Nye ansøgninger om støttemidler ved Søren. 
Der er søgt 5.000 til trommer ved Århus amt. Hvilket vi har fået, hvis ansøgningen hos Carlsberg går 
igennem. 
Der er søgt kr. 38.200 ved Carlsberg. Vi venter stadig på svar. 
 
 
7. Nyt fra Rasmus vedrørende arrangementer. 
Rasmus, som hidtil har haft 2½ time om ugen, stopper som koncertarrangør for Lydpotten. Rampelys søger 
nye høvdinge, som skal være "opsynsmænd" under arrangementer. Der er brug for flere. Der bliver afholdt 
korte kurser for høvdinge. Interesserede bedes hendvende sig til Rasmus Holmboe. Wagn meldte sig. 
 
a. Støttearrangementer. 
Infernal Torment fredag den 09-05-97. Der mangles en høvding. 
 
b. Ung Rock 97. Tid, sted, bands, PR, deadlines, økonomi, mv. 
Selvom der er meget kort tid, vælger vi at gennemføre Ung Rock 97 den 2. og 3. Maj. Søren, Rasmus og 
Wagn mødes og arrangerer. 
 
 
8. Økonomiske situation netop nu ved Tommy. 
Tommy siger det går godt. For flere informationer kontakt kontoret. 
Vi køber 4 nye stole til opholdsrummet. Pris i alt kr. 1.280. 
 
9. Udlejning af anlæg. 
Klaudiuzs, som hidtil har haft 2½ time om ugen, stopper pr 01-04-97. Der er sendt brev til Musiksamrådet og 
Teatersamrådet hvor vi beskriver situationen, og endnu engang gør opmærksom på at vi ikke ønsker at 
administrere anlægene længere. Der er kr. 7.000 på Musiksamrådets vedligeholdelseskonto, som vil blive brugt 
på at reparere eller indkøbe nyt. Musiksamrådet forsøger at få Medborgerhuset til at overtage 
administrationen. Der er endnu ikke fastlagt en dato. Wagn overtager Klaudiuzs's timer, forløbigt frem til 01-
05-97. 
 
10. Evt. 
Det er blevet bemærket at Mental Meltdown bruger Monitorys tider. Tommy kontakter dem. 
Der er indkaldt til møde på forvaltningen ang. fuldtidsstillingen i Lydpotten. Der blev talt om hvilke 
arbejdsområder der skulle dækkes. Forvaltningen vil måske have en uddannet musikpædagog medhjælper, som 
måske vil kunne give tilskud fra staten. Søren og Wagn tager til mødet den 08-04 13.30. 
 
 

NÆSTE MØDE 13-04-97 18.00 
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Referant Wagn Bruun de Neergaard. 

 


