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Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juli 1999
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer og referent var Anders Grarup.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. maj 1999
Referatet blev godkendt enstemmigt.

3. Orientering fra øvelokaleudvalget.
Bjørn nævnte, at en røreffekt ikke virkede i en af basforstærkerne, og Bjørn og Anders blev sat til at
kigge nærmere på det. Tommy oplyste, at en mikrofon var helt ødelagt, og vi derfor blev nødt til at
købe en ny. Det blev vedtaget, at vi køber 3 nye Shure SM58 til max. 3000 kr. Mikrofonerne
kommer snarest muligt. Mads fortalte, at sanganlægenes tilstand er acceptable, skønt at nogle få
indgange er ude af drift. Vi er opmærksomme på problemet, men mener ikke, at dette er til gene for
medlemmerne. Tommy kunne med tilfredshed fortælle, at han har fået sommerferie, og vil bl. a.
bruge denne til at lave nye forbindelser mellem guitartoppene og guitarkabinetterne. Dette skal
gøres, da toppene og kabinetterne i øjeblikket kan blive brugt på en måde, der ikke er
hensigtsmæssig. David kunne berette, at lilletrommerne bliver slået skæve, og har fået bemyndigelse
til at købe nye rejfer til ca. 1500 kr. Til slut blev det aftalt, at David og Tommy arrangerer en
indkøbstur til Drum City og Aage.

4. Orientering fra studieudvalget.
Tommy fortalte, at ansøgningerne til opgraderingen af studiet ikke havde givet svar endnu - vi
venter. I den kommende tid skal der ryddes op i studiet, hvilket vil sige, at alt der ikke hører til
derinde skal ud! Samtidig skal der males (sort, gråt og hvidt) og sættes ny belysning op. Klaudiuz har
på Rampelys set nogle mikrofoner, der muligvis kunne være interessante for os. Han vil undersøge
dette nærmere.

5. Orientering fra festudvalget.
Udvalget kunne berette, at den førnævnte grillfest er under udarbejdelse. Grillfesten bliver evt. lagt
sammen med en arbejdsdag.
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6. Orientering fra koncertudvalget.
David fremlagde koncertudvalgets udkast til 2-dages arrangement, der foreløbigt har titlen "GET A
LIVE '99". Arrangementets formål er at skabe et forum, hvor Silkeborgs førende bands kan samles
og derved trække større opmærksomhed. Vi vil invitere musikbranchen (pladeselskaber, bookere og
journalister), så de medvirkende bands kan skabe nogle (nye) kontakter. Planen er, at arrangementet
afholdes på Rampelys engang i oktober/starten af november. Bestyrelsen gav udvalget en række
gode forslag, som koncertudvalget tager op til overvejelse. Følgende forslag blev nævnt: at lave en
liveoptagelse af de medvirkende bands, at lave en hjemmeside samt at vi kontakter Radio Silkeborg i
håb om at de giver arrangementet omtale.

7. Orientering fra kontoret.
Tommy har før nævnt, at vi trænger til en ny computer. Da det samtidig er planen at oprette en
RMF-hjemmeside, gav bestyrelsen Tommy lov til at indhente tilbud på en ny computer m. scanner og
CD-brænder. Når Tommy har fundet et godt tilbud kontakter han bestyrelsen, der så tager stilling til
om den skal købes.

8. Indlæg til Resonans.
Anders kunne orientere bestyrelsen om, at der tidligere var taget den beslutning, at i hvert nummer af
resonans skulle der være et indlæg fra Lydpotten. Det blev vedtaget, at udarbejdelsen af dette indslag
fremover er formandens rolle. Indlaget fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet inden
deadline. Det bestyrelsen blev opfordret at komme med idéer til indlæggene.

9. Lydpottens 10 års jubilæum.
Anders foreslog, at vi laver en reception, hvor vi inviterer Midtjyllands avis, radio Silkeborg og andre
relevante medier. Formålet med dette er at få noget lokal omtale, så alle i lokalområdet kan få større
kendskab til Lydpotten. Der blev talt om, at det var vigtigt at få stedet sat i en pæn stand inden
receptionen. Bestyrelsen støttede idéen.

10. Eventuelt.
Kasper Malling tager i august på højskole, og kommer hjem i december. Kent Willum træder ind i
Kaspers sted.

Fraværende: Klaus Pallesen og Kasper Malling
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