
Rytmisk Musikforening
L Y D P O T T E N

Referat - bestyrelsesmøde 07.09.2003

1. Valg af ordstyrer og referent

Mads Torjussen blev valgt til ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Da sidste bestyrelsesmøde ikke rigtig blev til noget, foreligger der ikke 
noget referat til godkendelse.

3. Studiet

Efter ønske om at opbygge et samarbejde med Dansk Musiker Forbund, blev 
der diskuteret og besluttet at tilbyde DMF to kursuspladser på 
næstkommende studiekursus. Derudover vil der blive blive ydet en rabat til 
DMF's medlemmer på 50%. Grunden til disse initiativer er dels at RMF med 
DMF's anbefaling i ryggen har modtaget støtte til afholdelse af studiekurser, 
dels at et fremtidigt samarbejde med DMF vil være til gavn for begge 
parter.
 
Som en forsøgsordning blev det besluttet at gøre brug af studiet gratis for 
alle medlemmer af RMF. Denne forsøgsordning vil køre indtil 1. januar 
2004. Herefter vil ordningen blive evalueret og en beslutning om at gøre 
ordningen permanent vil blive taget. Opmærksomheden henledes på at det 
er selve lånet af studiet, der bliver gratis. Der skal stadig betales vederlag 
til en af de godkendte studieteknikere. Vederlagets art og størelse aftales 
mellem band og studietekniker. Da denne ordning skal være økonomisk 
forsvarlig vil polterabend og andet brug af studiet, hvor vederlag bliver 
betalt, få forrang. 
 
Grundet udbud og efterspørgsel og godt købmandskab blev det besluttet at 
sætte prisen for polterabends op. Disse beløber sig nu til 1200 kr for en 
polterabend og stiger til 1500 for polterabends med duetter for at 
kulminere i den nette sum af 2000 kr for 2 seperate polterabends med 
duetter med forskudte indspilninger. 
 
Det blev besluttet at opgradere studiet med en større harddisk og en 
printer. Desuden er programmet Digital Performer blevet opdateret. Dette 
vil gøre livet lettere for studieteknikerne, og studiet vil være klar til den 
evt. øgede tilgang der kommer grundet tiltaget "gratis studie".

4. Ung Rock 2003

Ung Rock 2003 vil blive afholdt den 18. oktober 2003 på Rampelys. Seks 
bands vil stille til start, fuldt restituerede og med gode ben. Der er sendt 
ansøgninger om støtte ud til potientielle bidragydere. Bestyrelsen vil stå til 
rådighed for det praktiske vedr. arrangementet.

5. Nyt fra studiet

Det blev besluttet at den daglige leder skal have to faste ugentlige 
telefontider. Disse vil fremgå af telefonsvareren og ved indgangen til 
Lydpotten. 

Det blev besluttet at købe en ny computer til kontoret.

6. Øvelokaler

Det blev besluttet at den daglige leder skal have to faste ugentlige 
telefontider. Disse vil fremgå af telefonsvareren og ved indgangen til 
Lydpotten. 

Det blev besluttet at købe en ny computer til kontoret.

7. Eventuelt

Der vil blive udarbejdet en liste over polterabend teknikere så en turnus 
kan mellem disse kan etableres.
 
Festen i Lydpotten blev evalueret. Den var fed. Der blev henstillet at 
skriftlige tilladelser fra forældre angående alkoholindtagelse ved 
Lydpottens lukkede fester er enten/eller erklæringer. Bestyrelsen og den 
daglige leder hverken kan eller vil holde regnskab med hvor meget der 
bliver indtaget.
 
Der skal afholdes en julefrokost, festudvalget vil tage hånd om sagen.

Næste møde blev ikke aftalt på mødet.
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