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Valg af ordstyrer og referent 
Tommy Simonsen blev valgt til referent og Klaudiusz Horowitz til ordstyrer. 

Godkendelse af referat 
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

Øvelokaleudvalget 
Øvelokaleudvalget havde indhentet tilbud fra Thorkild Larsen på nye sanganlæg til øveloka-
lerne. De nuværende højtalere har det ikke så godt og dette har givet anledning til mange 
klager fra medlemmerne. De forskellige tilbud (3 i alt) fra Thorkild Larsen blev diskuteret – 
og bestyrelsen blev enige om at man bør undersøge markedet nærmere vedrørende anlæg, 
der prismæssigt ligger omkring 50.000 kr. Dette svarer ca. til det billigste af de 3 tilbud, vi 
har fået fra Thorkild Larsen. Dette tilbud omfatter 6 stk. aktive højtalere samt 3 stk. 12-kana-
lers mixere. Bestyrelsen blev også enige om, at man som noget nyt bør afsætte 10% af til-
budsprisen til dækning af yderligere uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen 
af nyt udstyr. Der blev således givet grønt lys til øvelokaleudvalget til at indhente tilbud på 
nye sanganlæg til ca. 55.000 kr. Øvelokaleudvalget forventes at have indhentet tilbud inden 
næste bestyrelsesmøde, så der kan tages stilling til hvilket udstyr Rytmisk Musikforening 
bør investere i.

Herudover informerede øvelokaleudvalget bestyrelsen om, at 3 stk. mikrofoner var blevet 
repareret af Thorkild Larsen til en pris på ca. 600 kr. Disse mikrofoner fungerer nu som nye. 
Mikrofonerne var tidligere erklæret for "døde" af Bjørnholt Musik ApS. 

Lasse Kiillerich indtræder i øvelokaleudvalget i stedet for David Gram som trommeansvarlig. 

Som en følge af bestyrelsens beslutning om at investere i nye sanganlæg på en senere tids-
punkt er investering i nye guitaranlæg udsat på ubestemt tid. Øvelokaleudvalget kunne infor-
mere om, at der desuden heller ikke har været de store problemer eller klager om de nuvær-
ende guitaranlæg. De fleste der ønsker at benytte 2 guitaranlæg på samme tid har mulighed-
en herfor, da disse bands har investeret i guitaranlæg selv.

Studieudvalget 
Fajabefa har bevilget 13.800 kr. til projektet "Lokalmusikken vil videre…" 

I forbindelse med projektet "Lokalmusikken vil videre…" har Rytmisk Musikforening bestilt et 
harddiskrecording system fra EMK. Desværre viser det sig, at leveringen endnu en gang bliver 
udsat. Det forventes dog, at en del af systemet vil blive leveret ca. 1. juni og resten omkring 1. 
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juli. Hermed er alle forhåbninger om at kunne gennemføre projektet "Lokalmusikken vil 
videre…" inden sommerferien skudt i sænk. Forberedelserne til projektet er ellers i øvrigt 
ved at være færdige. Der er således sket en del forbedringer af studiet; Der er ført multi-
kabler, lavet krydsfelt, sket kabeludskiftninger mm. Studeudvalget vil tage initiativ til, at de 
personer, der har meldt sig til kurser mm. i forbindelse med projektet bliver informeret om 
udviklingen.  

Koncertudvalget 
Koncertudvalgets samarbejde med Ungdomsrådet om en stor koncert i Silkeborg har indtil 
videre fået 50.000 kr. i tilskud. Desværre er dette ikke nok, idet budgettet lød på 100.000 kr. 
Derfor vil der ske en omdefinering af konceptet. Der er dog ikke tvivl om, at projektet bliver 
gennemført i en eller anden form. 

Desuden kunne Koncertudvalget informere bestyrelsen om, at det er udvalgets plan at gen-
nemføre minimum 2 udvekslingskoncerter i 2000. 

Festudvalget 
Der har ikke været afholdt møde i udvalget. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at planlægge 
en grillfest/sommerfest eventuelt med bandfodboldmatch. Rytmisk Musikforening har mulig-
hed for at få lavet nogle billige store grills. 

Kontoret får ordet 
Tommy Simonsen kunne oplyse, at der er bestilt nye nøglecylindre til værkstedet og depotet. 
Det vil således fremover være muligt med en A-nøgle at få adgang til begge steder. 

Silkeborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg har bevilget 11.425,60 kr. til tilskud til aktiviteter 
i år 2000. 

Sidst men ikke mindst er Lydpottens hjemmeside nu oppe at køre med det rigtige webjump. 
Adressen er www.lydpotten.dk. Hjemmesiden vil løbende blive vedligeholdt og det forventes, 
at de manglende sider på hjemmesiden snart vil blive udfyldt.

Eventuelt 
Mønttelefon: 
Der er indhentet tilbud på opsætning af en medlemstelefon (mønttelefon) med separat num-
mer. Den forventede udgift i alt bliver ca. 5.000 kr. Herudover koster en tilslutning af møntte-
lefonen til alarmsystemet ca. 800 kr. Medlemstelefonen er tænkt som en service til medlem-
merne – det vil sige, at det ikke er meningen, at Rytmisk Musikforening skal tjene penge på 
mønttelefonen. Bestyrelsen besluttede at en mønttelefon skal sættes op. Bygningsudvalget 
sørger for indkøb og opsætning.
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Musiksamrådets lydanlæg: 
Det har i nogen tid været bestyrelsens ønske, at Musiksamrådets lydanlæg, som for tiden 
henstår på Lydpotten i depotet i øvelokale nr. 2, blev flyttet væk fra Lydpotten. Dette skyl-
des, at Rytmisk Musikforening ikke længere har nogen opgaver i forbindelse med udlejning-
en af anlægget. Ifølge bestyrelsens kilder, er der mulighed for, at Daghøjskolen eventuelt 
overtager opbevaringen af anlægget sammen med Teatersamrådets lysanlæg, der tidligere 
også har været anbragt på Lydpotten. Bestyrelsen ser frem til en eventuel afklaring af opbe-
varingsproblemet. 

"Lokalmusikken vil videre…": 
På grund af forsinkelsen med levering af harddiskrecording systemet til studiet i forbindelse 
med projektet "Lokalmusikken vil videre…" diskuterede bestyrelsen, hvorvidt Rytmisk Musik-
forening skal afholde dele af projektet før sommerferien. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
projektet vil virke bedre på de deltagende bands og teknikere, hvis projektets dele bliver af-
holdt i et tidsrum, der ikke strækker sig over for længe. Selvom der således er blevet taget 
pressefotos af de deltagende bands på nuværende tidspunkt, vil bestyrelsen udsætte pro-
jektet så det bliver at afholde resten af projektets dele indenfor en periode på ca. 2 måneder. 
Det er således bestyrelsens ønske, at projektet afventer levering af det bestilte anlæg til stu-
diet. Det er beklageligt, at projektet, der var ment som et forårsprojekt nu ikke engang bliver 
et sommerprojekt, men må forventes at blive et efterårsprojekt. Bestyrelsen ønsker, at alle 
deltagere bliver informeret om projektets udsættelse.

Bygningsudvalget: 
Bygningsudvalget, der består af Anders Grarup og Tommy Simonsen, er så småt gået i gang 
med opsætning af ny belysning i alle øvelokaler. I øvelokale nr. 1 er der således sat halogen-
belysning op i stedet for lysstofrør. Desuden er alle lister og karme blevet malet. Det forventes, 
at lokalet snarest vil blive malet igen i en farve, der svarer til den eksisterende. Desuden er 2 
skabe blevet fjernet, hvilket giver mere plads og luft i lokalet. Næste projekt bliver at skifte 
belysningen i øvelokale nr. 2. Der er bestilt 7 loftspendeler (lamper). Også her vil lister og 
karme blive malet, så lokalet fremstår mere som en helhed. Der er ingen planer om at rive 
skabe ned i øvelokale nr. 2 eller nr. 3. 

Herudover har Bygningsudvalget planer om, at opsætte udendørsbelysning rundt om hele 
LYDPOTTEN.

Bestyrelsesmiddag: 
Bestyrelsen har inviteret sig selv ud at spise. Middagen afholdes den 9. juni 2000 på Restau-
rant Piaf. Der vil blive informeret nærmere om arrangementet, når vi nærmer os datoen. 
Anders Grarup står for forberedelserne. Bestyrelsen blev endvidere enige om at der i aften-
ens anledning skal være dresscode; Alle skal have tøj på.


