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REFERAT  BESTYRELSESMØDE
Mødested: Lydpotten Mødedato: 02.10.99 Mødetid: 15:30

Valg af ordstyre og referent
Ordstyrer: Mads Dam Torjussen  Referent: David Gram

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.09.99
Referatet blev gedkendt enstemmigt.

Orientering fra udvalgene 
Øvelokaleudvalget: Stik til baskabinetter/forstærkere er kommet, bliver monteret snarest.
Det blev besluttet at skaffe trommestole til øvelokalerne. På grund af det hårde slid på 
Lydpottens inventar, bliver der ikke købt nye "rigtige" trommestole, men i stedet anskaffes 
nogle gamle kontorstole. Klaudiuz mente at kunne få to fra den Kreative Skole, som vil 
blive hentet snarest, og da vi selv har den sidste, er det problem løst.

Studieudvalget: De akkustiske forbedringer i studiet er nu næsten helt færdige, og 
multikablerne kommer inden for 1½ måned. Der er blevet indhentet forskellige tilbud på 
udstyret til studiet, og det blev vedtaget at benytte sig af Bjørnholts tilbud, som på 26900 
kr. inkl moms var det billigeste. Endvidere bliver der købt 3 nye trommemikrofoner til 
987,50  kr. stk. (inkl. moms). 
Det blev i bestyrelsen diskuteret om hvorvidt der også skulle invisteres i en “multiboks” 
(kontrolboks), til formål at kunne kontrollere lyden bedre, denne koster omkring 2 -3000
kr. Det blev vedtaget at vente med dette, til der bliver et større overblik over udgifterne.
Klaudiuz har købt de gamle jbl studiehøjtalere til 300 kr. stk.

Festudvalget: Anders har fået et tilbud på den diskokugle L. Crisp har ønsket at få i 
2'eren. 650 kr. inkl. moms med tilhørende motor og to farvede hjul. Vi har selv spots. 
Anders bestiller denne i løbet af ugen.

Koncertudvalget: Med den nye limiter på Rampelys der kun tillader et max lydniveau på 
88 db (og som ikke kan bypasses), er det blevet besluttet at udsætte alle
koncertarrangementer (herunder "Get-A-Live 99" og præsentationskoncerterne) på 
ubestemt tid. Udvalget vil imidlertid rette skriftlig henvendelse til både Silkeborg 
Kommune og Rampelys, og beklage den kedelige situation.

Arbejdsdag
Datoen for arbejdsdagen er sat til torsdag den 28.10.99. Anders og Tommy vil annoncere. 
Arbejdet vil primært bestå af at gøre studiet færdigt samt at male.
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Åbent hus
Dato for åbent hus er sat til fredag den 05.11.99. Anders og Tommy vil sørger for 
annoncering, samt henvendelse til presse m.m.

Orientering fra kontor
Tilføjelse til foreningens forretningsorden (forslået af foreningens kasserer Tommy K. 
Simonsen): I situationer, hvor bestyrelsesmedlemmer misligholder deres 
kontingentbetaling, er det nu ikke længere kassererens ansvar, at drage de nødvendige 
konsekvenser. Det vil i stedet blive op til bestyrelsen, at beslutte, hvad der skal foretages. 
Det skal da nævnes, at der for bestyrelsesmedlemmer ikke gælder nogen form for 
særregler, hvad dette angår. Menige medlemmer skal fortsat stå til ansvar overfor 
kassereren (beware).

Evt.
Idet Klaus Pallesen, ved de sidste par bestyrelsesmøder, har været forhindret i at møde 
op p.g.a. mødetidspunktet, er det blevet vedtaget at ændre dette fra kl. 15.00 til kl. 13.00, 
hver den første lørdag i måneden.

Det blev besluttet at afholde en årlig julefrokost i Lydpotten for medlemmerne. 
Planlægningen af denne er lagt i hænderne på festudvalget.

Fraværende: Kent, Klaus og Kasper.


