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Mødested:
Referent:

Lydpotten
Lasse Tang Boman

Fraværende:

Anders Grarup, Bjørn Jensen, Nicolai Pape,
Klavs Pallesen

Mødedato: 09-06-01
Mødetid: 14:00

Valg af referent og ordstyrer
Lasse Tang Boman blev valgt som både referent og ordstyrer
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
Orientering fra øvelokaleudvalget
Der har været et par klager over trommesættenes tilstand, Birk Nevel der er trommeansvarlig
tjekker dem ugenligt. Guitaranlæggene fungerer stadig ikke optimalt, Lasse Tang Boman der
er guitaransvarlig kigger på det.
Orientering fra studieudvalget
Klaudiuz Horowitz kunne berette at studieudvalget ikke har været samlet.
Tommy Simonsen fremlagde et forslag til ændring af studiepriserne, det blev vedtaget.
Orientering fra festudvalget
Festudvalget har ikke været samlet.
Orientering fra koncertudvalget
Der var ingen repræsentanter fra koncertudvalget.
Kontoret får ordet
Vores økonomi er nu igen på vej op. Vores bank er på ca. 18.000 kr., og vores kreditorer er på
ca. 8700 kr. Der er ingen konkrete oplysninger om hvor mange der skylder Lydpotten penge.
Pengene fra La Casita omtalt på sidste møde er indhentet beløbet var 1500 kr. Derudover har
Lydpotten sendt Limelights regnskab tilbage da der øjensynligt var både underskud og problemer med Told og Skat.
Bygningsudvalget har været i gang, der er blevet malet udenfor og lavet stole. Der er også blevet købt en ny postkasse, da den gamle var blevet smadret.
Mønttelefonen virker faktisk nu, så i fremtiden skal den bruges til medlems telefon.
Morten Svenningsen har fået nye kontortider: Tirsdag fra 10-17 og Torsdag fra 15-20.
Formularen til polterabend er lavet og er nu i brug, Morten Svenningsen krævede at studieteknikerne skal være hurtigere til at få mixet polterabend cd'erne, da der har været en del klager.
Eventuelt
Birk Nevel skal på efterskole til august, så der skal findes en ny trommeansvarlig.
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