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Valg af ordstyrer og referent
Kasper Malling blev valgt til ordstyrer og Klaudiuz Horowicz til referent.

Godkendelse af referat
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået ved Bjørn Jensen. Referatet blev 
godkendt. 

Projekt "Musikken vil videre"
Tommy Simonsen og Anders Grarup har skrevet 22 ansøgninger til private fonde og sendt 
de første 16 ud. Projektet er pt. Blevet udskudt en måned. Mellem 8 og 9 bands har søgt om 
at komme med i projektet som bl.a. går ud på at bands'ene skal blive bedre til at promovere 
sig selv. 

Foreningen Rampelys vs. Zooriginal. 
Ved Anders Grarup. Lydpotten har rettet henvendelse til Rampelys v/Bo Stoltenberg vedr. 
behandling af Zooriginal. Dette førte til en mere personrettet brevform til Anders Grarup. 
Rampelys har indkaldt til møde mellem de to foreninger med henblik på en "problemløsning". 
Lydpottens bestyrelse er dog enige om, at der ikke er noget konkret problem. Bestyrelsen blev 
enige om, at de respektive formænd bør tage en personlig og uforpligtende snak om tingene.

Orientering fra øvelokaleudvalget.
Bjørn Jensen og Kent Willum har endnu ikke sørget for stik til baskabinetter. Formandens 
løftede pegefinger må ses som en opfordring til at bringe tingene i orden!
En Fender top er lidt "crispy". 
Speakers til sanganlæggene halter. Thorkild Larsen har tilbudt at lave et sæt speakers til hver 
lokale. Den foreløbige prisklasse vi snakker om er 20.000 kr. Der arbejdes på sagen.

Orientering fra festudvalget.
Julefrokosten. Festen forløb rigtig godt. God tilslutning, men arrangementet løb dog tør for øl 
ved midnat. OK tidspunkt at tage videre i byen på. 

Orientering fra studieudvalget. 

Orientering fra koncertudvalget. 
Surprisebar arrangementet med Little Creeps og Zooriginal forløb ok. Der påtænkes mere 
samarbejde med Surprisebar. Silkeborg Ungdomsråd vil gerne have vores knowhow til et stort 
arrangement, hvor temaet er "sex". Der er budgetteret med 100.000 kr. Lydpotten vil hyre et 
stort navn, plus 2 Lydpotten bands til tarifbetaling. Evt. overskud deles mellem Silkeborg Ung-
domsråd og Lydpotten. Silkeborg Ungdomsråd og Rytmisk Musikforening giver hver 5.000 kr. 
til arrangementet. 
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Nyt fra kontoret. 
Der er brugt 800 kr. på Lydpottens hjemmeside. Dette har bestyrelsen godkendt. 
Bestyrelsen besluttede at bevilge 1.000 kr. til et kamera til Lydpotten. 
Tommy Simonsen har investeret i en fluesmækker. Pris ca. 1.400 kr. 
Medlemmerne vil gerne have adgang til værkstedet, og det blev overvejet at give nøgler og 
koder mod en årlig afgift på 400 kr. til vedligeholdelse.

Generalforsamling. 
Generalforsamlingen bliver afholdt den 26. februar 2000 kl. 17.00. Rytmisk Musikforening 
giver pizza og øl.   

Eventuelt.
Der foreslås asfaltrampe til kantstenen uden for hoveddøren. Bestyrelsen arbejder på sagen. 
Medlemmerne vil gerne have en frit tilgængelig støvsuger. Vi efterlyser en gammel støvsuger 
til dette formål. 
Anders Grarup undersøger, hvorvidt der foreligger en detaljeret samarbejdsaftale med Den 
Kreative Skole.


