Rytmisk Musikforening
L Y D P O T T E N

Referat - bestyrelsesmøde 29.02.2004
1. Valg af ordstyrer og referent

7. Forhallen

Mads Torjussen blev valgt til ordstyrer og Tommy Kauslund Simonsen som
referent.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at forhallen er blevet istandsat. Der
er indkøbt nye sofaer, sofabord, spisebord og spisebordsstole. Herudover er
loft, vægge, karme og døre blevet malet i lyse farver. Der mangler stadig
nogle småting, som vil blive lavet hen ad vejen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Der er bestilt nye stålopslagstavler, der vil blive sat op, så snart disse bliver
leveret.

Referatet blev godkendt.

3. Årsregnskab
Forslag til årsregnskab blev gennemgået og drøftet. Forslaget blev
godkendt af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen til
godkendelse her.

4. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes på Rampelys den 20. marts 2004 kl. 18 - 21.
Opslag opsættes i Lydpotten og samtlige medlemmer indkaldes ved brev.
Efter generalforsamlingen afholdes koncert med bands fra Lydpotten. Der
vil være gratis drikkevarer under generalforsamlingen, ligesom Morten
Svenningsen sørger for indkøb af sandwiches.
Efter generalforsamlingen vil dørene blive åbnet for publikum. Der vil ikke
blive opkrævet entré. Frivillige står i baren og døren. Jan Blütghen laver
lyd og der vil blive lejet lys. Morten Svenningsen står for udarbejdelse af PR
materiale samt annoncering i aviser.
Med hensyn til forslag til prioriteringsliste for 2004 er bestyrelsen enige om
at foreslå indkøb af ekstra monitorer, nyt køkken, aircondition, mikrofoner
mv. til studiet samt reparation af elinstallationer.

5. Tyveri
Der har været tilfælde af tyveri i Lydpotten. 2 af Rytmisk Musikforenings
nyindkøbte lilletrommer er forsvundet. Herudover har medlemmer klaget
over, at andre medlemmer benytter deres udstyr.
Bestyrelsen tager disse problemer til efterretning, og indsatsen for, at
medlemmerne opfører sig ansvarligt med hensyn til aflåsning med videre vil
blive opprioriteret.

6. Kontoret får ordet
Morten Svenningsen kunne oplyse, at administrationen kører fint.
Der er booket koncertdatoer på Rampelys, og Morten Svenningsen vil
arbejde for at få etableret bandudveksling med andre Rytmisk Musik
Danmark lokalafdelinger rundt omkring i landet.

Bestyrelsen var enige om at bibeholde den tidligere indretning med hensyn
til billeder. Der skal således ophænges bandbilleder og koncertplakater
igen. Morten Svenningsen sørger herfor.

8. Prioriteringslisten 2003
Generalforsamlingens ønsker for 2003 (prioriteringslisten) er opfyldt. Der er
således indkøbt nye guitaranlæg, ny computer til studiet, effekter til
sanganlæg i øvelokalerne samt en ny computer til kontoret.

9. Eventuelt
Intet.
Medlemstal pr. 1. januar 2004:
A-medlemmer: 75
B-medlemmer: 16
D-medlemmer: 10
Medlemstal pr. 2. februar 2004
A-medlemmer: 76
B-medlemmer: 16
D-medlemmer: 10
Næste møde blev ikke aftalt.
Anders Bønløkke (suppleant), Lærke Maria A. Funder (suppleant) og Klavs
Pallesen (observatør) var ikke tilstede.

Referent
Tommy Kauslund Simonsen

