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Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 

Orientering fra øvelokale udvalget 
Lasse Tang Boman er ikke længere guitaransvarlig. Jan Geert står fremover for dette. 

Orientering fra studieudvalget 
Klaudiusz Horowitz vil indkalde til møde i studieudvalget. Der er gjort opmærksom på, at 
projektet "Lokalmusikken vil videre…" snart skal færdiggøres. Jan Geert ønsker nye 
teknikerkurser afholdt. 

Orientering fra festudvalget 
Da der ikke er nogle personer, der har vist interesse for festudvalget, har bestyrelsen valgt 
at nedlægge dette udvalg. 

Orientering fra koncertudvalget 
Da der ikke er nogle personer, der har vist interesse for dette udvalg, har bestyrelsen valgt at 
nedlægge dette udvalg. Dette betyder, at den daglige leder Morten Svenningsen fremover står 
for afholdelse af koncerter. Bestyrelsen påpeger, at der ikke er tale om en permanent nedlæg-
gelse. Kun indtil interessen for deltagelse i udvalgsarbejdet eventuelt genopstår. 

Kontoret får ordet 
Bestyrelsen har vedtaget, at Anders Grarup skal aflønnes for 4 timers studiearbejde, idet der 
i forbindelse med Den Kreatives Skoles leje af studiet, opstod problemer omkring aflønningen. 
Med hensyn til at aflevering af penge modtaget af teknikere i forbindelse med afholdelse af 
polterabend-indspilninger, har bestyrelsen bestemt, at de penge teknikerne modtager senest 
én uge efter modtagelsen skal afleveres til Morten Svenningsen eller indsættes på foreningens 
konto. For hver afholdt polterabend har teknikeren ret til at beholde maksimum 200,00 kr. i 
a conto løn. Restbeløbet - 800 kr. - skal afleveres. Såfremt denne frist ikke afholdes vil teknik-
eren miste sin ret til løn. Såfremt ovenstående bestemmelse overtrædes 2 gange, mister tek-
nikeren sin rettigheder som studietekniker i Rytmisk Musikforening. 
Anders Grarup er blevet langtidsledig hos Rytmisk Musikforening. Arbejdet omfatter alminde-
ligt pedelarbejde. Anders Grarup og Morten Svenningsen aftaler nærmere angående arbejde 
til Anders samt tidspunkter for dette. Bestyrelsen ønsker opsætning af lydregulering i øveloka-
le nr. 1 færdiggjort. Dette kunne eventuelt være en opgave for Anders. 

Regnskab for GetALive udviser foreløbigt et minimalt underskud som forventet. Anders Grarup 
har lovet at aflevere meddelelser om tilsagn om støtte på kontoret mandag den 3. september 
2001, således at tilskuddene kan indhentes. 
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Morten Svenningsen bemærkede, at eet sanganlæg er solgt til Peter Bernth for 6.500,00 kr. 
Der udsendes salgstilbud til skoler mv. i Silkeborg området. 
Da eet sanganlæg nu er solgt, vil projektet med omskiftning af nøglerne til øvelokalerne blive 
sat i gang. Det er således meningen, at alle medlemmer skal have adgang til alle øvelokaler. 
Morten Svenningsen sørger for dette. 
I forbindelse med indspilning af 3 polterabender, er der opstået et lille problem, idet Anders 
Grarup oprindeligt skulle have stået for disse indspilninger. Desværre blev Anders syg, og 
den eneste tekniker, der kunne overtage var Johan Kraft. Johan havde dog en aftale, der 
nødvendiggjorde, at han tog en taxa tilbage til Århus. Bestyrelsen besluttede, at foreningen 
vil betale denne regning. Da der blev givet afslag i prisen på eet af de afholdte polterabend'er, 
vil dette afslag blive fratrukket Johan Krafts løn. Denne udgør således 1.600,00 kr. 

Eventuelt 
Morten Svenningsen vil lave en fest i foreningens regi, hvor orientering til medlemmer vil 
kunne foregå i festligt humør. Nærmere info følger. 


