
Rytmisk Musikforening
L Y D P O T T E N

Rytmisk Musikforening LYDPOTTEN
Guldbergsgade 54 • 8600  Silkeborg • tlf.nr. 86 80 30 11 • BG-Bank 0208 478.57.36341 • SE.nr. 12 40 63 47 • e-mail: rmf@teliamail.dk

kontortider: tirsdage og torsdag kl. 16.00 - 19.00

L Y D P O T T E N

REFERAT BESTYRELSESMØDE
Mødested: Lydpotten Mødedato: 04-09-99 Mødetid: 15:30

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Kent Willum  Referent: Anders Grarup

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/7-99
Referatet blev godkendt enstemmigt.

Orientering fra udvalgene
Øvelokaleudvalget: Tommy vil bestille kabler og stik, så vi kan forbinde guitar / bas-
forstærkerne med kabinetterne på en hensigtsmæssig måde. Prisen bliver 2 x 375,00 kr. 
Da Kent og Bjørn står for henholdsvis guitar og basanlægene, sørger de for, at det bliver 
monteret.

Studieudvalget: Det blev vedtaget at få foretaget en akkustisk måling i studiet, denne 
koster 3750,00 kr. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en rapport med tegninger, der 
viser, hvordan vi kan forbedre kontrolrummet. Det blev samtidig vedtaget, at der skal 
føres et multikabel til øvelokale 1 og 2, dette koster 15000,00 incl. moms og instalationen 
er iberegnet.

Festudvalget: Sidste fest gav et underskud på ca. 500,00 kr, og det var acceptabelt. Lord 
Crisp har ytret ønske om at få en discokugle i 2’eren -Klaudiuz ser nærmere på sagen.

Koncertudvalget: Koncertudvalget havde intet nyt.

Orientering fra kontoret
Vi har købt ny computer, og den fungerer fint.

Oprydning i øvelokalerne
Tommy foreslog, at der fremover skulle opkræves et gebyr på 100,00 kr, hvis 
øvelokalerne blev forladt i uacceptabel stand. Forslaget blev sat i venteposition ihåb om 
at større skraldespande og flere opslag, kan hjælpe på problemet.

Åbent hus
Vi Besluttede, at Lydpotten holder åbent hus fredag d. 29/10-99. Inden da skal vi have 
afholdt en arbejdsdag, hvor Lydpotten sættes istand. Tommy og Anders planlægger 
denne dag.

Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Fraværende: Klaus, Mads, David, Kasper og Bjørn.


