Rytmisk Musikforening
Referat - bestyrelsesmøde 01.06.2003
1. Valg af ordstyrer og referent
Tommy K. Simonsen 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 ikke var tilstede.

4. Fest og arbejdsdag
Fest og arbejdsdag blev afholdt den 10. maj 2003. På grund af
festforberedelser blev arbejdsdagen ikke så produktiv som man måske
kunne have forventet.
Festen om aftenen forløb til gengæld over al forventning. Der var til
formålet indkøbt 195 liter fadøl - hvilket viste sig at være nok. I alt deltog
ca. 40 mennesker, der samledes i øvelokale 2, der til formålet var pyntet
op. Dartskive og huggeblok blev flittigt brugt i løbet af aftenen. Natmad,
der bestod af røde pølser, blev serveret kl. 00.00.

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

Nogle vil have bemærket, at huset LYDPOTTEN igen er oplyst om
aftenen/natten.
Tuborg Musikhjælp har bevilget et stagepiano til Rytmisk Musikforening til
en værdi af 12.995 kr. Keyboardet er ankommet til studiet, hvor
bestyrelsen håber, det vil blive brugt flittigt.
Festival X, der blev afholdt i perioden 28 - 31. maj 2003 bød på masser af
musik. Bestyrelsen kan med glæde konstateret, at mange bands fra
LYDPOTTEN deltog i festivalen. Endvidere har bestyrelsen bemærket, at
adskillige af de ikke-silkeborgensiske bands, der deltog i festivalen,
alligevel havde en tilknytning til Lydpotten, da mange af
bandmedlemmerne tidligere har øvet i Lydpotten.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til søndag d. 29. juni 2003 kl. 15.00.
Medlemstal pr. 1. juni 2003:
A-medlemmer: 67
B-medlemmer: 9
D-medlemmer: 11
Fraværende: Anders Bønløkke, Mads Dam Torjussen, Klaudiusz Horowitz.

Festudvalget oplyser, at det nok ikke er sidste gang, de afholder fest.
I alt gav festen et underskud på 535,75 kr., hvilket der er budgetteret med.

5. Nyt fra studiet
Programmet Digital Performer v4.0 er ankommet fra USA og installeret på
den nye PowerMac. Systemet har dog lidt "børnesygedomme", men det
forventes at disse vil blive helbredt efterhånden.
Bestyrelsen besluttede at sælge den gamle PowerMac for 6.000 kr.
Der er bestilt mere hukommelse til den nye computer.

6. Studiekursus
Den 17. - 18. maj 2003 blev der afholdt studiekurser. 4 medlemmer og een
fra Den Kreative Skole deltog som kursister. Tommy K. Simonsen og Jan
Blüthgen forestod undervisningen.
Det forventes, at der i efteråret ligeledes afholdes studiekursus.
I alt gav afholdelse af studiekurset et underskud på 3.086,25 kr. inkl.
studieleje med 1.600 kr.

7. Øvelokalerne
Der er i øjeblikket 2 af de nye Marshall guitarforstærkere til reparation.
Efter fejlsøgning har det vist sig, at forstærkerne var leveret med en
underdimensioneret komponent. Denne komponent vil blive skiftet i
samtlige forstærkere uden udgift for Rytmisk Musikforening.
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