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Referat - bestyrelsesmøde 30.03.2003

1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig selv. Mads Torjussen blev valgt til formand. 
Tommy Simonsen blev valgt til kasserer og næstformand.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Administrationen

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

4. Stefan Larsen

Stefans anmodning om genoptagelse af medlemskab blev imødekommet. 
Stefan kan herefter melde sig ind i Rytmisk Musikforening.

5. Prioritering af investeringer

Indkøb af ny computer + to nye fladskærme blev bevilget. 
Indkøb af effekt til sanganlæg blev bevilget, dog max. udgift på ca. 7500 kr 
+ ca. 1000 kr til ophæng. 

Det blev besluttet at den trommeansvarlige og den daglige leder indkøber 
trommegear i henhold til prioriteringslisten.

6. Studiekurser

Det blev besluttet at studiekurset afholdes i maj måned. Kurset vil 
indeholde en introduktion af computeren samt dennes software ved Tommy 
Simonsen, og basal studie teknik, implicit brug af diverse effekter, ved Jan 
Blüghten. 
 
Det blev besluttet at potientielle kursusdeltagere skal udforme en 
ansøgning. Denne ansøgning vil danne grundlag for bestyrelsens beslutning 
om, hvem der kommer med på dette kursus. Det blev endvidere besluttet, 
 at opkræve et kursusgebyr på 300 kr. pr. deltager. Det blev besluttet, at 
medlemmer der har deltaget i et studiekursus, ikke kan deltage igen.
 
Da det er bestyrelsens mål at oparbejde et godt samarbejde med andre 
musikinteresenter med tilknytning til Silkeborg, har bestyrelsen besluttet 
at tilbyde to af de ti studiepladser til DMF-Silkeborg. Dette mener  
bestyrelsen vil forbedre kontakten og forhåbentligvis styrke samarbejdet 
mellem amatørmusikerne og de professionelle musikere.
 
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der følger nogle moralske 
forpligtigelser med når man modtager studiekurset. Sagt kort forventes det 
at studieteknikerer stiller sig til rådighed, når andre medlemmer skal  
indspille. Dette mener bestyrelsen kun er rimeligt da studieteknikerne har 
fået deres kursus delvist betalt af foreningens medlemmer. Dermed ikke 
ment, at man kun skal gøre det for sine blå øjnes skyld. Et rimeligt honorar  
kan pålægges. Dette vil blive præciseret over for de nye kursusdeltagere.

7. Arbejdsdag

Bestyrelsen mente at Lydpotten godt kunne trænge til en kærlig hånd. Der 
vil blive besluttet en dato for afholdelse af en sådan ved næste  
bestyrelsesmøde. 
 
Arbejdslisten ser ind til videre ud som følger:
	- Male døre
	- Lydregulering i 3'eren.
	- Male vinduer udenfor
	- Få styr på diverse frithængende ledninger
	- Male karme
	- Reparere og male skabe

8. Festival X

Der afholdes Festival  X 28 - 31 maj. Der vil blive afholdt 4 koncerter hver 
aften på Rampelys, hvor bands fra Lydpotten vil spille.
 
Den 29 maj har Lydpotten i samarbejde med Den Kreative Skole en scene 
på "Papirfabrikken". Her vil bands fra Lydpotten og Den kreative Skole 
optræde. Der vil i denne anledning blive udarbejdet et "Banner" der skal 
hænge over scenen som reklame.

9. Eventuelt

Som det fremgår af bestyrelsesopslagstavlen har vi modtaget et brev fra 
"Bjørnholt Musik". Bestyrelsen har ikke mere at tilføje end det der står i 
forlængelse af gengivelsen af Bjørnholt Musiks brev i opslaget på 
Lydpotten.
 
Tommy kom med den opfordring til alle medlemmer: "hvis I har lyst til at 
gøre et stykke arbejde for Lydpotten, skal I være hjertens velkommen".
 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til søndag d. 27. april 2003.
 
Medlemstal pr. 30. marts 2003:
		A-medlemmer: 	68
		B-medlemmer:   	9
		D-medlemmer: 	10

Referent
Mads Dam Torjussen


