Rytmisk Musikforening
Bestyrelsesmedlem
*
*

Refarat af bestyrelsesmøde 07-09-97.
Afbud: Søren , Laban, Dann.
Fraværende: Morten, Klaudiuzs, Finn.
Tilstede: Klaus, Tommy, Kasper, undertegnede (Wagn).
1. Breve og ansøgninger fra Søren Brev fra Søren.
Ansøgninger til:
Silkeborg Kulturpulje
5% pulje
Instrumentbanken
Carlsberg Idelegat

Rock'n Jul
Jamsession
trommer
trommer

kr 20.000
kr 29.400
kr 10.000
kr 15.000

svar ca. 15.09 bilag
svar 1.10
bilag
svar ca. 1.10
svar ?

Søren foreslår et arrangement sidst i Januar. Bedst hvis der ikke er Jazz om Lørdagen. Håber der
kommer 20.000 til et proff band Ball eller lignende.

2. Brev til Jørn Rye Rasmussen
Tommy
Brev til JR angående vedligeholdelseskonto til LP. Den har foregående år lydt på kr. 6.000 hvilket er
alt for lidt. Tommy har søgt flere. Bilag

3. Regnskab med mere
Tommy
Det går godt. Pt kr.42.000 på kontoen.
Vores gamle studiemixer er blevet solgt for kr. 3800. Sodavandsmaskinen er sagt op pga for stort
tab. Der er et halvt års opsigelse, så den skulle være væk ca. d. 01.01.98
Øvetiderne er blevet flyttet rundt så der bliver færre nøgler og koder blandt medlemmer, hvilket er
nemmere at administrere.

PA anlæg

undertegnde
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Rytmisk Musikforening
Velkommen til Kim. Den Kreative Skole har overtaget administrationen af Musiksamrådets anlæg.
Kim er ansat af DKS og har fået 10 timer til anlæggene. Han er i LP mandag og fredag hvor han
tager imod bestillinger som tidligere, blot på et nyt nummer. Grunden til at Kim er her udelukkende
fordi der ikke er plads i DKS, han får eget telefon nummer og egen pengekasse, og er ikke ansat til
at hjælpe RMF. Nyt nummer til udlejning: __________

Kontortider undertegnde
LP har fået faste kontortider. Tommy har tirsdag i ulige uger og undertegnede onsdag i lige uger.
Rock’n Jul
undertegnde
Der bliver ingen Rock'n Jul i år. Undertegnede var for sent ude med reservation af Rampelys. Søren
foreslår i stedet, som nævnt tidligere, Nytårs Rock. Tommy mener der skal nye boller på suppen a la
Multi Event, åbent for teater, dans, musik, computer, grønlandsk perlebroderi. Kasper foreslår Jule
Band Jam i 2'eren, hvor LPs bands for mulighed for at høre hvad de andre bands laver.

Jamsession i Kalabassen
undertegnde
Jamsession i Kalabassen, måske hver 14. Dag, i samarbejde med Kalabassen og DKS. Evt med en af
eleverne fra Rytmisk Center som jam leder. Søren har sendt ansøgning.
Evt
Kurt Stolt har sendt brev til Jørn Rye Rasmussen hvor han påpeger at Kommunen gerne vil give
støtte til at aktivere børn og som er ude i noget skidt, hvorimod børn der har sunde interesser, som
RMFs medlemmer, ikke får støtte. Herefter har JRR lovet at følge sagen personligt.

Evt
Tommy foreslår at vi køber en minidisc og to kondensatormikrofoner som medlemmer kan leje for fx
kr. 100 for en uge. Minidiscen skulle sortere en væsentlig del støj fra, så man får en rimelig god lyd.
Det er meningen at man skal tage den med i øvelokalet og lytte til sig selv. En sådan kuffert burde
kunne købes for under kr. 10.000.

Endnu engang er der meget få fremmødte. 3 afbud og 3 fraværende. Dette betyder at vi ikke er
beslutningsdygtige i bestyrelsen. Det er skide irriterende at sidde og føle man spilder sin tid, fordi der
er nogen der ikke gider/husker at komme. Selvfølgelig kan man blive forhindret, men så melder man
afbud i så god tid , så vi har en chance for at aflyse hvis vi bliver for få.
Hvis bestyrelsen ikke tager sammen og møder op, er jeg nødsaget til at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, så der kan blive valgt andre mere kompetente bestyrelsesmedlemmer.
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