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Mødested:
Referent:

Lydpotten
Anders Grarup

Fraværende:

Klavs Pallesen, Bjørn Jensen og Bent Bisballe.

Mødedato: 04-03-00
Mødetid: 14:00

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Mads, referent: Anders
Konstituering af bestyrelsen
Anders blev genvalgt som formand. Posten som sekretær blev fjernet, og i stedet blev en
ny post som næstformand oprettet. Tommy vil til næste møde lave et forslag til forretningsordenen. Der blev talt om, hvilke ansvarsområder næstformanden skal have. Tommy foreslog, at næstformandens opgaver fremover skal være at indkalde til bestyrelsesmøder, lave
dagsorden, sørge for at referaterne bliver lavet samt stedfortræder for formanden. Som næstformand valgtes Mads.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Referatet fra generalforsamlingen var endnu ikke færdigt.
Udvalgene
Øvelokaleudvalget:
På baggrund af snakken på generalforsamlingen, talte vi om dette udvalgs opgaver. Udvalget skal ikke tjekke udstyr der virker, men reparere det der er i stykker. Der skal laves nogle ´
sedler, som medlemmerne kan udfylde, når udstyret ikke virker mere. Tommy sørger for dette.
Udvalget vil til næste møde lave et udkast om dette.
Angående sanghøjtalere vil udvalget indhente tilbud samt undersøge, hvilke muligheder vi selv
har for at lave dem.
Studieudvalget:
På baggrunden af det oplæg studieudvalget havde lavet, besluttede vi at hæve egenfinansieringen fra 10.000 kr. til 17.000 kr.
Festudvalget:
Da festudvalget bestod af 5 medlemmer trak Anders sig ud. Festudvalget er nu: Bjørn Jensen,
Kasper Malling, Morten Kelland og Peter Fredlund.
Koncertudvalget:
Anders og David har haft et godt møde med Bo Stoltenberg. Her forklarede Bo situationen på
Rampelys. Han forklarede også det økonomiske i bl.a. "den lydansvarlige" og barregnskabet.
Bo lovede at fremsende denne forklaring på papir. (se mødereferat i mappen)
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Kontoret får ordet
Der blev talt om, at vi skal undgå en situation, hvor een sidder på alle posterne. Det blev
foreslået, at vi fremover laver en 3-deling (formand, daglig leder og kasserer), hvor en person ikke kan have to poster.
David får en indkøringsperiode, hvor Tommy lærer ham op i RMFs administrationssystem.
Når David og Tommy mener, at David er "udlært", får David en fast kontortid og løn (5 timer
pr. uge).
Forslaget om benyttelse af værkstedet blev diskuteret. Snakken endte med, at der bliver lavet et opslag. Dette fortæller, at alle der i en periode vil benytte værkstedet, kan låne en
nøgle + kode på kontoret.
Til slut kom Tommy med en bøn til alle der har udstyr/ting til at stå på kontoret: "fjern det
lort!"
Bestyrelsesmiddag
Vi spiser på Piaf. Formanden sender breve ud, hvor folk kan skrive på, hvilke datoer der passer dem bedst. Derefter vælger vi hvornår.
Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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