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REFERAT BESTYRELSESMØDE
Mødested: Lydpotten
Mødedato: 13.11.99

Mødetid: 13:00

Valg af ordstyre og referent
Kent Willum blev valgt til ordstyrer og Tommy K. Simonsen til referent.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2/10 1999
Intet at bemærke.
Ansøgning til 5 % puljen
Efter opsætning af opslag vedr. opfordring til medlemmerne om at fremkomme med forslag,
var der indkommet et anonymt forslag. Dette vedrørte anskaffelse af nye guitaranlæg,
belysning og sofaer. Forslag kunne desværre ikke bruges, idet 5%-puljens formål er støtte
til "nye aktiviteter". Bjørn Jensen fremkom med forslag om en Cd-produktion med bands fra
Lydpotten. Desuden havde Dann Snejbjerg tidligere udtrykt ønske om vejledning i, hvordan
man som band skaber kontakt til spillesteder, pladeselskaber mm. Tommy K. Simonsen fremlagde forslag til ansøgning (projektbeskrivelse og budget) vedr. en Cd-produktion (som nævnt
af Bjørn) og vejledning (som nævnt af Dann). Desuden indeholder projektet ansøgning om
midler til anskaffelse af harddisk recording-udstyr. Bestyrelsen diskuterede forslaget til ansøgningen og vedtog at kører videre med sagen. Dog skal det undersøges, om projektet skal
deles op i 2 dele, således at der først søges om midler til 2. del i år 2000. Kopi af forslaget til
ansøgning og budget kan hentes på kontoret.
Thorkild Larsen
Thorkild Larsen har anmodet bestyrelsen om at tage stilling til, om der eventuelt kunne
bevilges yderligere 1.500 kr. for ekstra arbejdsindsats. Bestyrelsen vedtog at bevilge pengene,
der dog først kan udbetales, når økonomien tillader dette.
Regnskab for studieombygning
Tommy K. Simonsen fremlagde beskrivelse og foreløbigt regnskab for ombygningen af studiet. Kopi af regnskabet kan ses på kontoret. Desværre vil udgifterne til ombygningen bevirke, at bestyrelsens tidligere beslutning om altid at have 10.000 kr. på bankkontoen ikke kan
overholdes. Bestyrelsen blev enige om, at tildele Tommy K. Simonsen en mild "næse". Det
var holdningen, at vi kan lære af forløbet af ombygningen med hensyn til budgetlægning og
styring af økonomien. Der var endvidere enighed om, at ombygningen er forløbet eksemplarisk og at foreningen kan være stolte af resultatet, der skyldes stor indsats fra de frivillige
hjælpere.
Prisfastsættelse for studieleje
Der var fra Tommy K. Simonsens side stillet forslag om fastsættelse af priser og betingelser
for leje af studiet for medlemmer og ikke-medlemmer. Disse priser blev vedtaget - dog efter
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diskussion af betingelser og den praktiske tilrettelæggelse af bookinger af studiet. Det blev
vedtaget, at ordningen skal tages op til evaluering, når den har kørt i et stykke tid. Det er nu
op til studieudvalget, at udforme betingelser mm. for leje af studiet. Disse vil blive bekendtgjort ved opslag, så snart de foreligger.
Orientering fra udvalgene
Intet nyt.
Orientering fra kontoret
Intet nyt.
Eventuelt
Der var 3 punkter til behandling:
1.
Zooriginal spillede fredag den 5. november 1999 på Rampelys - booket af Foreningen Rampelys. Bandet havde lavet en mundtlig aftale med Foreningen Rampelys, som de mener blev
brudt på flere punkter. Bestyrelsen var enige om, at gå ind i sagen og udforme spørgsmål til
Foreningen Rampelys om episoden.
2.
Ulrich Seiersen oplyste bestyrelsen om, at der er mulighed for at foreningen gratis kan få brugte støjbatts fra hans arbejdsplads. Bestyrelsen var enige om, at vi skal benytte os af tilbuddet.
3.
Kent Willum fremkom med forslag om - som forening - at lave et julenummer med medlemmer
af Rytmisk Musikforening som musikere, og fremsende dette til Radio Silkeborg. Kent Willum
vil gå videre med projektet.

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

