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Valg af ordstyrer og referent

Godkendelse af referat
Kommentar til tidligere referater:
 Kontoret får ordet: Mønttelefonen virker ikke.
 Festudvalget: Mads mente ikke at være ansvarlig for at en fest blev afholdt.

Koncertudvalget
PreEvent:
Det blev besluttet at støtte Preevent med 10.000 kr. i stedet for de aftalte 5.000 kr. Dette 
kommer på baggrund af, at Ungdomsrådet selv støtter med 10.000 kr., og vi ønsker at være 
på god fod med rådet. Der vil i fremtiden blive taget et større økonomisk ansvar fra Lydpot-
tens side ved afholdelse af arrangementer, som arrangeres i samarbejde med andre organi-
sationer/foreninger. Denne beslutning tages på baggrund af, at Lydpotten er utilfreds med 
måden den økonomiske styring foregik på ved Preevent, idet det menes at der blev taget 
nogle uhensigtsmæssige økonomiske beslutninger.

Præsentationskoncerter:
Der forelå ikke noget regnskab for koncerten den 4. november 2000 ved mødets afholdelse. 
Transportudgifterne løb løbsk da bandet fra Randers skulle til Silkeborg, og det er bestyrel-
sens opfattelse, at bandet, og herunder foreningen RAMBO, handlede uansvarligt da de 
lejede en mandskabsvogn til 2800 kr. Derfor betaler Lydpotten kun det der svarer til Fajabefas 
takst + 10% i transportgodtgørelse til bandet fra Randers. Morten tager sig af dette.

Næste koncert afholdes den 16. december 2000 på Surprise, og bliver med bands fra Herning 
og Ribe plus et band fra Potten.

Møde vedr. Paraplyen:
Anders og Mads har været til møde vedr. dannelse af paraplyen. Der foreligger ikke noget 
referat fra dette måde pt., men måske kommer det! Det kan dog nævnes at Lydpotten ikke 
bliver slået sammen med Rampelys, som ellers var foreslået af Rampelys selv. Lydpotten 
har modtaget vedtægter fra både Rampelys og for Paraplyen, som dog kun er foreløbige. 
Sidstnævnte skal diskuteres på et møde i Paraplyen den 18. januar 2001. Alle er velkommen
til at deltage.

Studieudvalget
Anders er kommet med i studieudvalget.
Der er sat en ny deadline for "Lokalmusikken vil videre", nemlig engang i marts. Dette er gjort 
idet den tidligere deadline den 1. december 2000 ikke kunne nås.
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De resterende kurser og seminarer, herunder producerseminaret, afholdes til januar.
Der er stadig lidt problemer med harddisk recording systemet (siger lyde! (de forkerte!)). 
Tommy ordner det, og vil lave et notat om hvordan man undgår det.
Ellers går det godt..

Øvelokaleudvalget
Sanganlæggene er ikke kommet endnu - kommer snart.
Basanlæg bliver repareret.
Der skal findes en ny til at vedligeholde trommerne, idet Lasse K. ikke gør det godt nok. 
Tommy vil inddrage Lasses nøgle igen. Øvelokaleudvalget vil prøve at finde en ny.

Festudvalget
Det gamle festudvalg trækker sig, og der vil blive sat en seddel op efterspørgende nye 
udvalgsmedlemmer.

Kontoret
Det regner ind i kontoret. Blikkenslageren kommer og ser på det.

Eventuelt
Det er af et medlem blevet foreslået, at man laver øvelokaleventeliste, hvor bands der ikke 
kunne få den tid de gerne ville have kunne skrives på. Dette blev afvist, idet det administra-
tivt er for besværligt.

Tommy gav udtryk for at være ked af, at visse personer med adgang til studiet, konsekvent 
bruger studiets inventar når de øver. Det blev derfor besluttet, at forbyde denne form for 
konsekvente brug. Men det gælder for alle medlemmer, at man godt må låne udstyr engang 
imellem, hvis man har glemt sit eget (her tænkes hovedsageligt på sangkabler og sangsta-
tiver).

Det er blevet besluttet at depotet i fremtiden må huse bestyrelsesmedlemmernes og de 
ansattes eget udstyr, som en slags frynsegode. Samtidig skal der også være plads til op-
bevaring af Lydpottens ting.


