Rytmisk Musikforening
Referat - bestyrelsesmøde 09.05.2004

L Y D P O T T E N

1. Valg af ordstyrer og referent

7. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

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

Tommy K. Simonsen har udarbejdet referat fra bestyrelsesmøde den 4. april
2004, der godkendtes af bestyrelsen.

2. Jubilæum

8. Eventuelt

Rytmisk Musikforenings 15-års jubilæum afholdes fredag den 14. august
2004. Dagen fejres med reception på Lydpotten kl. 14-16, koncert på Torvet
kl. 15-17 og koncert på Rampelys kl. 21.

Morten Svenningsen har fået tilbud fra elektriker på reparation af
el-installationer. Tilbuddet indeholdt dog en fejl. Morten Svenningsen går
videre med arbejdet ang. el-installationerne.

Tommy K. Simonsen laver udkast til invitationer. Morten Svenningsen sørger
for lydmand, lys og bands. Lydmand bliver formentlig Jan Blütghen og
tilbud på lys indhentes hos FS Lyd og Lys. Mads Dam Torjussen undersøger
muligheder for at låne en scenevogn til Torvet samt priser på bannere.

Revisor fra Rytmisk Musik Danmark ønsker regnskabsoplysninger mv. fra
Rytmisk Musikforening. Oplysningerne vil blive sendt så hurtig så muligt.

3. FREQVENS koncert den 22. maj 2004
Den 22. maj 2004 afholdes den første FREQVENS koncert på Rampelys.
Sodastar fra Lydpotten og Enola fra Holstebro (Musikforeningen LINK)
spiller. Tommy K. Simonsen laver plakater, der trykkes hos CL Design.
FREQVENS.dk er snart klar.
Dørene åbnes kl. 21 og entré koster 25 kr.

4. Hede Rytmer
Morten Svenningsen skal i nærmeste fremtid have et møde med folkene bag
Hede Rytmer, der afholdes 1.-3. juli 2004, ang. vores opgaver til
festivallen. Nyt forventes at foreligge på næste bestyrelsesmøde.

5. Fest i Lydpotten
Næste fest er planlagt til lørdag den 5. juni 2004 - kl. 20.00. Opslag vil
blive sat op.

6. Referat fra generalforsamlingen
Mads Dam Torjussen har udarbejdet referatet fra generalforsamlingen, der
godkendtes af bestyrelsen.

Rytmisk Musikforening har indkaldt de andre musikforeninger i byen til et
møde ang. SilkeRock. Tilmeldingerne var dog få, hvorfor Rytmisk
Musikforening ikke gør mere i denne sammenhæng. Det er dog med
beklagelse, at bestyrelsen må konstatere den manglende interesse for at
diskutere SilkeRock blandt byens musikarrangører.
Studieudvalget, der pt. består af Tommy K. Simonsen og Nicolai Pape
Mortensen har planer om at bygge et nyt mixerbord til studiet. Samtidig
blev det oplyst, at et nyt studiekursus formentlig vil blive afholdt i
september måned.
Bestyrelsen har fået klager fra studieteknikere, der har observeret, at
bookede tider i studiet ikke bliver benyttet. Dette er yderst beklageligt.
Bestyrelsen besluttede at uddele advarsler i første omgang, men gjorde det
klart at fortsat “misbrug” af adgangen til online booking vil kunne medføre,
at studieteknikere, der “misbruger” systemet bliver frataget rettigheder i
fht. brug af studiet.
Bestyrelsen besluttede at ændre kodeordet til alamsystemet.
Morten Svenningsen får styr på brugt-batteri situationen i Lydpotten.
Medlemstal pr. 1. maj 2004:
A-medlemmer:
B-medlemmer:
D-medlemmer:

73
13
19

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

