Referat af bestyrelsesmøde 9.11.97.
1.Referat fra sidste møde godkendt.
2. Mødetidspunktet søndag kl.12.00 er en god ide.
Vedr. ansøgninger.
3. Stalden har doneret LP 20.000 kr. til arrangementsvirksomhed. Tak til Stalden.
4. Tilskuddet på 27.500 kr. til Jam Session er bevilget i 1997, men kan løbende
udbetales. Udbetalingen er ikke afhængig af bevillingstidspunktet.
5. Jam seesion . Klaus Pallesen orienterede om, at RCMB har planer om at etablere
elevkoncerter med tilsnit af Jam Session. Derefter diskussion om fordele og ulemper
ved at koble RMCB på projektet. Det aftaltes, at LP starter Jam Session op uanset
om RCMB vil være med , men at det er en god ide, vi får etableret et samarbejde,
hvis det kan lade sig gøre.
RMCB afholder møde om Jam Session sagen 20.11.97, hvorefter en endelig afklaring
formentlig vil kunne finde sted.
Kristian fra Kalabassen vil gerne være behjælpelig med en løsning af de praktiske
problemer i forhold til udskænkning oprydning m.v. .
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Wagn, Laban og Klaudiuz (er p.t ikke
spurgt endnu) til at tage sig af projekt Jam Session.
Bestyrelsen foreslår, at Jam session kommer til at foregå om torsdagen.
6. Tommy oplyser, at udlån af skabe og indførelse af nye øvetider skrider frem som
forventet.
7. Tommy udsender indbydelse til alle medlemmer med program for Julejam m.v..
8. Wagn laver en artikel om LP til resonans udfra ansøgning til Mindelegatet.
9. Projekt Cool Rules are rolling. Projektbeskrivelse kan ses i skuffen på kontoret.
10. Fra og med næste møde forefindes alt materiale om bestyrelsesarbejdet og andre
ting som bestyrelsen er involveret i den skuffe/hylde ved siden af

arkivskabet på kontoret.

ALTSÅ REFERATER, MØDEINDKALDELSER, PROJEKTBESKRIVELSER M.V. UDSENDES
NU IKKE MERE TIL BETYRELSESMEDLEMMERNE. MAN MÅ SELV SØRGE FOR AT
VÆRE ORIENTERET.
BEGRUNDELSE: DET TAGER TID AT KOPIERE, SENDE BREVE, M.V. DENNE TID KAN
BRUGES PÅ VIGTIGERE OG SJOVERE TING.

11. Trommer. Wagn og Søren har været til forhandling hos Bjørnen.
Bestyrelsen beslutter, at der kan købes trommer og bækkener og highhat`s for i alt
54.000 kr. Lp`s trommer forventes at indbringe ca. 5.000 - 7.000 kr.
TROMMERNE ER BESTILT og forventes at kunne præsenteres 29.11.97.. Prisen er
ok. I forhold til Emk.
11. Julejam . Laban, Dann, Kasper og Wagn organiserer på Julejam. Søren kommer

først kl. 18.00 p. g .a studier på Lærerhøjskolen. Der er steg og rødvins eller
bearnæssssse sovs på menuen. Drikkevarer købes af medlemmerne
13. Dmf (Dansk Musikerforbund) vil komme og orientere om de muligheder og tilbud

de kan give LP medlemmer.
14. Tommy har lidt dårlig samvittighed m.h.t kontrakten vedr. sodavandsautomaten og
vil fremover gerne have lov til selv at “køre” den. Ingen indvendninger fra
bestyrelsen!
15. Næste møde er efter 29.11.97.

Referant Søren.

