
Rytmisk Musikforening
L Y D P O T T E N

Referat - bestyrelsesmøde 04.04.2004

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Konstituering

Mads Dam Torjussen fortsætter som formand for bestyrelsen. Næstformand 
er fremover Nicolai Pape Mortensen.

3. Administrative forskrifter

De hidtil gældende administrative forskrifter blev godkendt, dog således at 
rykkergebyret pr. 1. maj 2004 stiger fra 25 kr. for 1. rykker til 50 kr. 
Herudover vil der i forbindelse med udsendelse af regning for fejlaktivering 
af alarmsystemet blive opkrævet 50 kr. i gebyr.

4. Referat fra generalforsamling

Referatet er endnu ikke udarbejdet. Punktet udsat til næste møde.

5. Udvalgsarbejde

Bestyrelsen besluttede at nedsætte følgende udvalg:

Koncertudvalg bestående af Christian Thomsen og Mads Dam Torjussen.
Studieudvalg bestående af Tommy K. Simonsen.
Øvelokaleudvalg bestående af Morten Svenningsen (daglig leder).

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der har interesse herfor, at 
indtræde i et udvalg.

6. Kontoret informerer

Morten Svenningsen har bedt om tilbud fra elektriker på reparation af 
elinstallationer i øvelokalerne.

Opholdsrummets vindue ud til gaden er blevet skiftet. 

Mandag den 22. maj 2004 starter FREQVENS koncerterne op med Sodastar + 
udenbys band på Rampelys. 

DSI Stalden har tilbud Rytmisk Musikforening at stå for 3 dages 
underholdning (bands) i eget telt på Hede Rytmer. Rytmisk Musikforening 
modtager 15.000 kr. fra DSI Stalden til dækning af samtlige udgifter i 
forbindelse hermed. Morten Svenningsen står for yderligere information 
herom til næste bestyrelsesmøde.

Morten Svenningsen forespurgte, hvorvidt malerarbejdet skulle fortsætte 
udover opholdsrum og mellemgang. Bestyrelsen besluttede, at øvelokalerne 
ikke skal males i denne omgang. 

Carlsberg forventes at opstilles sodavandsautomat i Lydpotten. 
Leasingaftalen på den nuværende udløber i sommeren. Rytmisk 
Musikforening har adgang til at udpege en køber til den nuværende 
automat. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en sådan.

7. Fremtidige møder

Bestyrelsen besluttede, at fremtidige møder i videst mulige omfang skal 
foregå 1. søndag i måneden kl. 14.00 på Lydpotten. 

8. Eventuelt

Støttemuligheder i år 2004 blev diskuteret. Indstillingen er indtil videre, at 
der skal søges penge til at etablere/udvide bandudvekslingen med andre 
byer samt indkøb af trommemonitorer. Ansøgningssteder kunne eventuelt 
være Silkeborg Kommune, Århus Amts Musikudvalg, BG Bank og DSI Stalden.

2004 er året, hvor Rytmisk Musikforening og Lydpotten kan fejre 15-års 
jubilæum. I denne forbindelse blev det besluttet at fejre jubilæet den 20. 
august 2004. Der vil blive afholdt reception fra kl. 14-17 på Lydpotten, om 
muligt afholdt åben koncert på Torvet fra kl. 15-17 og afholdt koncert på 
Rampelys fra kl. 21-02. Alle opfordres derfor til at sætte kryds i kalenderen 
denne dag. Mads Dam Torjussen vil allerede på nuværende tidspunkt 
kontakte Midtjyllands Avis angående artikel-serie i Midtjyllands Avis. 
Herudover vil Mads Dam Torjussen kontakte Silkeborg Kommune med 
henblik på det praktiske angående koncert på Torvet. Morten Svenningsen 
sørger for booking af Rampelys.

Ung Rock bliver afholdt fredag den 29. eller lørdag den 30. oktober 2004. 
Morten Svenningsen sørger for booking af Rampelys.

Da Rytmisk Musikforenings nye koncertrække vil blive præsenteret under 
navnet FREQVENS, blev det besluttet at købe domænet freqvens.dk. 
Tommy Kauslund Simonsen sørger herfor. Endvidere vil der blive lanceret 
separat hjemmeside for FREQVENS samt udarbejdet artwork og logo.

Silkerock løber af stablen den 11. og 12. juni 2004 i Silkeborg. 
Arrangementet præsenteres af KFUM Fodbold (?) "med teknisk assistance og 
konsulenthjælp fra personkredsen bag Skive Beach Party", som det er 
anført på arrangmentets hjemmeside. Bestyrelsen byder selvfølgelig altid 
nye aktører velkommen på banen, men har dog taget til efterretning, at 
der er tale om et formentlig yderst kommercielt initiativ. Bestyrelsen vil 
derofr tage initiativ til, at samtlige foreninger, der arrangerer rytmisk 
musik i Silkeborg indkaldes til et møde til drøftelse af situationen. Tommy 
Kauslund Simonsen står herfor.

Det er efterhånden bestyrelsens opfattelse, at internettet nok må antages 
at være kommet for at blive. Derfor vil alle bestyrelsesmedlemmer og 
iøvrigt personer med en officiel funktion i foreningen blive anmodet om at 
takke "ja" til en e-mail adresse under domænet lydpotten.dk. Det er 
intentionen, at korrespondance fremover primært skal foregå via e-mail. 
Herudover vil samtlige medlemmer i den kommende tid få tilbudt en e-mail 
adresse under domænet lydpotten.dk. Tommy Kauslund Simonsen står for 
det tekniske.

Nicolai Pape Mortensen foreslog at oprette et nyhedsbrev (e-mail) til 
medlemmer og andre interesserede, der på denne måde kunne få løbende 
information om, hvad der foregår i Rytmisk Musikforening og Lydpotten. 
Tommy Kauslund Simonsen står for det tekniske, medens Nicolai Pape 
Mortensen står for indholdet af nyhedsbrevet.

Med hensyn til fester kunne Nicolai Pape Mortensen oplyse, at der arbejdes 
på afholdelse af en fest før sommerferien. Alle hilser denne udmelding 
velkommen.

Medlemstal pr. 1. marts 2004:
		A-medlemmer: 	78
		B-medlemmer:  17
		D-medlemmer: 	16

Medlemstal pr. 1. april 2004
		A-medlemmer: 	78
		B-medlemmer:  15
		D-medlemmer: 	18

Fraværende var Klaudiuz Horowicz, Niels Ole Gammelgaard (suppleant), 
Anders Bønløkke (suppleant) og Klavs Pallesen (observatør).

Referent
Tommy Kauslund Simonsen


