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Valg af referent 

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

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 
Referatet fra generalforsamlingen er endnu ikke klart, referent ved generalforsamlingen var
Anders Grarup. 

Ny daglig leder                
Der blev sagt velkommen til Morten, som startede d. 1/3 2001 som ny daglig leder. Morten 
har fastsat kontortider fredag 15-20 og onsdag 9-14. 

TRAX 2001 
Der er styr på tingene. Anders Grarup har aftalt med Klaus fra FS, at lyd og lys skal op ons-
dag. Anders Grarup, Bjørn Lange og Lasse fra Née har hjulpet med reklamer på henholdsvis 
handelsskolen og SAG. Nicolai Pape Mortensen tager plakater til HF. Queens støtter med 
10.000, ROSA med 20.000. Forsalget går godt... 

Økonomi 
Tommy Simonsen kunne berette at vi er under beløbsgrænsen på minimum 10.000 kr. på 
foreningens konto, som tidligere bestyrelser har vedtaget. Det blev endvidere oplyst at støtte 
fra FAJABEFA i forbindelse med "Lokal musikken vil videre" endnu ikke er udbetalt. Vi har i 
øjeblikket ikke kapital til at købe nye guitarkabinetter, men disse har forsat 1. prioritet ved 
indkøb af nyt inventar. Derud over er David Gram stoppet som kasserer, rollerne er fordelt 
som aftalt ved generalforsamlingen. Bjørn Jensen er nu ny kasserer. 

Evt. 
Anders har haft møder ang. "Get A-live", som bliver en 2 dages udendørs koncert i Indelukket 
d. 15-16 Juni 2001. Projektet er i fuld gang, vi er blevet støttet med 10.000 kr. fra Silkeborg 
Kommune. 
Tommy understregede vigtigheden af at man fik kvittering når der bruges penge fra Lydpot-
tens kasse. Tommy Simonsen stillede spørgsmålstegn ved formålet med at bruge ca. 1000 kr. 
på et møde, hvor der deltager 2 mand. Denne kritik udspringer af Anders Grarups møde med 
formanden fra Rambo (musikforeningen i Randers). I koncertudvalget var der truffet beslutning, 
om at da Jeppe Rasmussen fra Rambo var ved at pålægge projektet udgifter på ca. 17.000 kr., 
fandt udvalget det nødvendigt at overtage projektet. Der blev i udvalget sat en økonomisk 
grænse på ca. 1000 kr. Som Anders Grarup kunne forpleje Jeppe Rasmussen med i løbet af 
en hel dag Tommy Simonsen udtrykte ønske om fremlæggelse af kvitteringer for brug af midler 
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i perioden efter overladelse af dankort til Anders Grarup. Anders Grarup vil sørge for at 
kvitteringer bliver indleveret til kontoret hurtigst muligt. 

Lasse Tang Boman ville ha´ A-nøgle, Morten sørger for at indhente de A nøgler der er ude. 

Birk Nevel ville i sin egenskab som trommeansvarlig have lilletrommeskind, og det blev 
aftalt at vi fremover også bruger Goblin Music til trommedele. 

Skabene vil hurtigst muligt blive gennemgået, Birk Nevel forslog en venteliste til skabe, 
det vil Morten Svenningsen lave. 


