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Mødetid:    14:00Referent: Mads Dam Torjussen

Fraværende: Kasper Malling, Bent Bisballe, Klavs Pallesen og
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Valg af ordstyrer og referent 
Mads blev valgt til referent og ordstyrer. 

Godkendelse af referat 
Referatet blev enstemmigt godkendt. 

Orientering fra udvalgene 
Festudvalget :
Der blev givet en næse til festudvalget, da udvalget ikke har taget initiativ til en fest i løbet af 
sommeren. Den omtalte fest var blevet lovet planlagt ved sidste bestyrelsesmøde. Bjørn har 
lovet at finde en dato, hvor det der muligt at afholde en fest. 

Koncertudvalget :
Koncertudvalget informerede: der er 5 bands fra Lydpotten, der skal til koncerten i Teatersalen 
d. 2. september, der arrangeres i samarbejde med Ungdomsrådet. Disse er: Chuck Rock, 
Strömning (tidligere Gomp 88), Nèe, NI (Normal Insane) og Fuse. Plakater til dette arrange-
ment vil blive trykt i løbet af de næste 14 dage. Lydpotten skal stå for musikken og bandplejen. 
Der er givet en underskudsgaranti på 50.000,00 kr. Silkeborg Kommune står for revisionen. 

Koncertudvalget informerede yderligere om, at det er blevet besluttet, at Lydpotten får 3 bands 
med til arrangementet næste sommer i Indelukket, der arrangeres i samarbejde med >10 
Fajabefa lokalafdelinger i Jylland.  De udenbys foreninger kommer med de sidste 13. Der er 
ydermere lavet et budget for arrangementet. 

Øvelokaleudvalget: 
Det blev besluttet at låne et sanganlæg hjem til prøve. Ansøgninger om støtte til nyindkøb af 
sanganlæg er lavet og vil blive sendt til Statens Musikråd, Århus Amt og Silkeborg Kommune. 
De gamle sanganlæg vil blive forsøgt solgt til omkring 6000,00 kr. pr. stk. Bestyrelsen håber 
ikke, der går lang tid før alle øvelokaler har nye sanganlæg. 

Studieudvalget :
Studieudvalget informerede om, at det går godt. Første del af teknikerkurset i forbindelse med 
projektet "Lokalmusikken vil videre…" er afholdt. Der har været stor tilfredshed med kurset fra 
teknikernes side. Det blev foreslået, at der skulle afholdes et lille MIDI-kursus senere. 

Lokalmusikken vil videre 
Tommy fremlage et foreløbigt regnskab for projektet. Det ser fornuftigt ud. Det påtænkes at 
trykke Cd'er i stedet for at brænde dem selv. De skal i givet fald gives til medlemmerne af 
Rytmisk Musikforening og til de parter, der har støttet projektet. 
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Kontoret får ordet 
Følgende information blev givet: 
Mønttelefonen er sat op og fungerer. Mønttelefonen vil blive tilsluttet alarmsystemet hurtigst 
muligt. 

Der er indkøbt materialer til lydregulering i øvelokale 1 og 3. Dette vil blive sat op snarest. 

Kent er blevet udmeldt. Han kan indmeldes igen, hvis han betaler kontingent. 

Evt. 
Bjørn havde fået inddraget sin A-nøgle grundet brud på den ansvarlighed, der kræves af alle 
medlemmer - og især bestyrelsesmedlemmer. Han gav en offentlig undskyldning og har fået 
nøglen retur. 

Der blev gjort opmærksom på, at folk med A-nøgle havde en tendens til at bruge studiet som 
musikanlæg. Dette blev bestyrelsen enige om ikke at gøre i fremtiden. Bestyrelsen vil i stedet 
forsøge at finde et alternativ, så alle medlemmer har mulighed for at høre musik i fællesrum-
met. Anders og Mads kigger på sagen.                        

Det er nødvendigt at etablere ventilation i studiet grundet det dårlige indeklima. Klaudiusz 
finder ud af hvordan det kan gøres.                       

Ved en principvedtagelse blev det gjort klart, at det kun må være Lydpottens egne teknikere, 
der fremover betjener det digitale udstyr i studiet. Eksterne opgaver skal honoreres med 100 
kr. i timen til teknikeren, der bliver udbetalt via foreningen. Alle eksterne opgaver går på tur 
mellem de nyuddannede teknikere. Kontoret står for administrationen.                        

Det blev besluttet at kontoret skal renoveres som det næste vedligeholdelsesprojekt. 

Vi vil gerne havde mere skabsplads. Anders og Mads prøver at finde ud af noget.      

Der kunne yderligere informeres om, at loftet og garagen er blevet ryddet, og at der er sat 
hylder op på loftet. Der er købt kasser til opbevaring af ting på loftet. 


