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Mødested:
Referent:

Lydpotten
Lasse Tang Boman

Fraværende:

Bjørn Jensen, Anders Grarup, Klaudiuz Horowitz

Mødedato: 07-04-01
Mødetid: 14:00

Valg af referent og ordstyrer
Lasse Tang Boman blev valgt til både referent og ordstyrer.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Referatet fra generalforsamlingen ved Anders Grarup er ikke færdigt.
Orientering fra øvelokaleudvalget
Lasse Tang Boman kunne berette, at en Fender forstærker sagde en konstant hyletone.
Tommy Simonsen eller Morten Svenningsen vil aflevere den til reparation hos Goblin Music,
da de har køremuligheder.
Bestilte lilletrommeskind og en ny hi-hat er blevet leveret og Birk Nevel (trommeansvarlig) har
derfor udskiftet disse defekte dele på trommesættene i øvelokalerne.
Desuden blev de nye sanganlæg diskuteret og der var generel tilfredshed med dem. Dog skal
der købes nye kabler til højtalerne og sanganlæggene skal evt. monteres på væggen. Dette
har dog ikke største prioritet, og da der ikke er nogen penge, bliver det ikke lige nu.
Orientering fra studieudvalget
Da der ikke var nogen repræsentanter fra studieudvalget på bestyrelsesmødet, kunne der ikke
siges noget helt konkret om hvad udvalgets planer er for i år. Dog opfordrer bestyrelsen studieudvalget til at fastsætte de nye priser for studiet.
Det er sæson for polterabender, og Morten Svenningsen oplyste, at også 2001 bliver et godt år
med hensyn til dette.
Orientering fra bygningsudvalget
Der skal evt. udskiftes en gipsvæg / foretages reparation i opholdsrummet, da der er slået hul
i en væg. Morten Svenningsen vil undersøge hvad det koster, og sørge for, at personen, der
har gjort det, bliver holdt ansvarlig.
Der er købt halogen lamper til øvelokale 3, og disse vil blive opsat i nærmeste fremtid.
Orientering fra festudvalget
Festudvalget har ikke endnu afholdt møde, men der blev snakket om en kombineret grillfest
og fodboldkamp.
Orientering fra koncertudvalget
Der var ingen repræsentanter fra koncertudvalget. Morten Svenningsen foreslog at planlægge´
et melodi gran prix på Rampelys. Bestyrelsen er positiv indstillet overfor ideen og Morten Svenningsen går selv videre med ideen på trods af, at han ikke er medlem af koncertudvalget.
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Udvalget blev opfordret til at komme med en bud på hvordan Get Alive skal hænge sammen
økonomisk, da bestyrelsen mente, at muligheden for et stort underskud ved afholdelse af
arrangementet i Indelukket er meget stor.
Anders Grarup har ikke afleveret de penge, der var i overskud fra Trax 2001. Bestyrelsen
besluttede, at disse skal være Rytmisk Musikforeningen i hænde senest tirsdag d. 10/4 2001.
Kontoret får ordet
Tommy Simonsen, tidligere daglig leder, og Morten Svenningsen, nuværende daglig leder,
har haft et tæt samarbejde i forbindelse med Morten Svenningsens oplæring i Rytmisk Musikforenings administrationssystem og regler og procedurer, og da Moren Svenningsen er lærenem, han vil kunne ”køre” Lydpotten uden Tommy Simonsens hjælp inden længe.
Regnskabet er næsten ”up-to-date”. Økonomien er på vej op, men bankbeholdningen er
stadig under minimumsgrænsen på 10.000 kr.
Kvitteringerne omtalt på sidste bestyrelses møde er kommet i hus.
Anders Grarup skylder Lydpotten 750 kr. for en polterabend i februar. Bestyrelsen besluttede,
at disse penge ligeledes skal være Rytmisk Musikforening i hænde senest tirsdag d. 10/4 2001.
Eventuelt
Bestyrelsen tildelte koncertudvalget en næse for administration af udvalgsudgifter vedrørende
Anders Grarups møde med Jeppe Rasmussen fra Rambo i Randers, da bestyrelsen ikke
mente, at de afholdte mødeudgifter er i Lydpottens ånd.
Depotet i øvelokale 2 skal tømmes for uvedkommende udstyr. Morten Svenningsen tager sig
af dette.
De gamle sanganlæg (2 stk.) skal sælges. Prisen blev fastsat til 6500 kr. Der er en venteliste
med købere, som Morten Svenningsen vil følge ved salg af sanganlæggene.
Tidligere har bands med eget trommesæt haft 1. prioritet ved tildeling af skabe. Bestyrelsen
vedtog med flertal, at det nu er ”først til mølle” princippet der gælder, da den generelle opfattelse i bestyrelsen er, at de bands, der havde eget trommesæt, alligevel stiller dem oven på
skabene, og at det primært er guitarister og bassister, der reelt benytter skabene.
Under forudsætning at de gamle sanganlæg bliver solgt, vil der meget hurtigt blive købt to nye
nøglecylindre, således at medlemmer kan få adgang til alle 3 øvelokaler ved hjælp af kun én
nøgle. Morten Svenningsen undersøger prisen for udskiftning af 2 cylindre og bestilling af tilstrækkeligt med nøgler. Hvis prisen ligger over 3500 kr. skal Morten Svenningsen underrette
bestyrelsen, der så skal tage stilling til, om investeringen skal foretages alligevel.
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