Rytmisk Musikforening
Referat - bestyrelsesmøde 27.04.2003
1. Valg af ordstyrer og referent
Mads Torjussen blev valgt til ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

3. Administrationen
Udsat til næste bestyrelsesmøde, da Morten Svenningsen er på barselsorlov.

4. Arbejdsdag
Det blev besluttet, at arbejdsdagen bliver afholdt den 10. maj 2003.
Nicolai Pape Mortensen er tovholder (den ansvarlige).

5. Nyt fra studiet
Der er blevet indkøbt 2 nye fladskærme og ny computer til studiet. Det nye
Digital Performer program er bestilt den 30. marts og kommer så snart
producenten har nogle på lager.
Fladskærmene kostede ca. 6.000 kr. Computerne kostede ca. 18.000 kr. Det
nye program kommer til at koste ca. 1.200 - 1.400 kr.
Grundet manglende tilmeldinger bliver der kun afholdt et studiekursus.
Dette studiekursus bliver afholdt den 17. og 18. maj 2003. 1 af pladserne
på dette studiekursus vil evt. blive benyttet af "Den Kreative Skole".
Krydsfeltet i studiet er i stykker. Denne vil blive fixét.

6. Fest i Lydpotten
Festen i "Lydpotten" bliver afholdt den 10. maj 2003. Der vil i denne
forbindelse blive serveret øl fra fad. Og der vil desuden være en række
"skæg- og ballade-aktiviteter". BLiver der mon "luderlotteri". Det blev
besluttet at hvert medlem i "Lydpotten" må tage 2 gæster med.

7. Øvelokalerne
Der er købt reservedele til trommerne. Det er muligt om ca. en måned at
have et komplet disponibelt trommesæt for så vidt angår hardware, der
kan benyttes, når de andere trommesæt ikke virker.
En af de nyindkøbte guitarforstærkere er gået i stykker. Bestyrelsen mener,
at dette evt. skyldes, at der sættes 2 kabinetter til en forstærker. Der vil
blive lavet foranstaltninger, der forhindrer, at dette kan lade sig gøre.
Indkøb af sangeffekter er det sidste vi mangler i henhold til
generalforsamlingens prioriteringsliste. Disse vil snarest blive indkøbt.

L Y D P O T T E N
8. Eventuelt

Det er observeret, at nogle bands ikke forlader øvelokalerne i den stand, vi
i bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Dette vil blive påtalt.
Et polterabend gik i vasken for et stykke tid siden, da der ikke var nogen
studietekniker til stede. Det er noget pis. Der er fulgt op på dette. Vi vil
gøre alt for at noget sådant ikke sker igen.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til søndag d. 1. juni 2003.
Medlemstal pr. 27. april 2003:
A-medlemmer: 66
B-medlemmer: 9
D-medlemmer: 10
Fraværende: Anders Bønløkke
Referent
Mads Dam Torjussen

