Rytmisk Musikforening
Referat - bestyrelsesmøde 13.06.2004

L Y D P O T T E N

1. Valg af ordstyrer og referent

6. Studiet

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

Der har tidligere været problemer med, at studieteknikere “overbookede”
studiet. Dette er blevet påtalt overfor de “skyldige” af Morten
Svenningsen, hvilket ser ud til at have hjulpet.

2. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt. Fremover bliver referater ikke fremsendt pr. post,
men kan findes på hjemmesiden www.lydpotten.dk. Herudover vil referat
blive fremsendt pr. mail.
Mads Dam Torjussen
Nicolai Pape Mortensen
Tommy K. Simonsen
Christian Thomsen
Klaudiuz Horowitz

mads@lydpotten.dk
nicolai@lydpotten.dk
tommy@lydpotten.dk
christian@upcome.dk
ingen e-mail

Morten Svenningsen
Klavs Pallesen

morten@lydpotten.dk
klavs@denkreativeskole.dk

3. Jubilæum
Den 13. august 2004, hvor jubilæum ved sidste møde blev aftalt til at løbe
af stablen, er også dagen, hvor Silkeborg Country Festival starter. For ikke
at drukne i cowboyhatte og kjoler med flæser, besluttede bestyrelsen at
undersøge mulighederne for at flytte jubilæet til fredag den 20. eller 27.
august 2004. Hvilke dag, der vælges, afhænger af scenevogn (Torvet) og
eventuelle andre arrangementer på Rampelys.
Mads Dam Torjussen undersøger nærmere ang. scenevogn og tager kontakt
til Steffen Juul Hansen, der har fingeren på pulsen ang. eventuelle andre
arrangementer i Silkeborg.
Herudover blev indkøb af banner diskuteret. Mads Dam Torjussen
undersøger videre ang. mulighederne for dette.

4. Hede Rytmer
Morten Svenningsen og Christian Thomsen har afholdt møde med
repræsentant for Hede Rytmer. Lydpottens scene (1 ud af 3) skal være
lokal, hvorfor der i den forbindelse er skabt kontakt til Den Kreative Skole
ang. udsmykning.
Lydpotten har 7 spilletider, men alene 4 bands, der har mulighed for at
spille. Derfor vil der blive taget kontakt til andre lokale bands, der
eventuelt kunne være interesseret i at spille på scenen.
Rytmisk Musikforening skal selv sørge for scene, lyd og lys. Hede Rytmer
bidrager med 5.000 kr. pr. dag (i alt 15.000 kr.) til dækning af en del af
udgifterne.
Tommy K. Simonsen undersøger mulighederne for at låne
Instrumentbankens PA anlæg, der står hos Ungdomsskolen. Kontaktperson
hos Ungdomsskolen er oplyst til at være Christian Nørgaard
(christian@muffis.dk).

5. Kontoret informerer
Udbedring af el-installationer er igangsat. Morten Svenningsen sørger for, at
udbedringerne sker efter Rytmisk Musikforenings ønsker. Udbedringen er
igangsat af Silkeborg Kommune og omfatter udskiftning af el-radiatorer.
Dette er ikke af bestyrelsen anset for at være nødvendig, men
udskiftningen er igangsat.

Det forventes at der afholdes studiekurser (for 5 kursister) i september
2004. Tommy K. Simonsen sørger for planlægning og koordinering. Den
forventede udgift ligger på ca. 4.000 kr., hvorimod indtægterne
(brugerbetaling 300 kr. pr. mand) alene udgør 1.500 kr. Bestyrelsener
godkendte denne udgift. Det blev besluttet, at en eventuel prioritering af,
hvem, der kan deltage som kursist skal foretages under hensyntagen til,
hvilke bands, der allerede har en uddannet studietekniker som medlem af
bandet.
Byttehandlen med Jan Blütghen og Thorkild Larsen, hvilken inkluderede en
gratis rensning af mixeren er gennemført fra Rytmisk Musikforenings side men desværre ikke fra “modpartens” side. Tommy K. Simonsen tager fat på
problemet.
Nicolai Pape Mortensen og Tommy K. Simonsen har planer om at bygge et
nyt bord til studiet. Forventet færdiggørelsestidspunkt ligger dog ikke fast,
men det forlyder, at bordet forventes introduceret inden årsskiftet.
Ny Denon CD-afspiller er indkøbt til studiet. Pris ca. 2.500 kr.

7. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede ideen om at oprette en linkside på www.lydpotten.dk,
hvor alle foreninger indenfor musiklivet i Silkeborg skal være
repræsenteret. Dette som et led i bestræbelserne på at opnå en større
grad af kommunikation foreningerne imellem. Tommy K. Simonsen går
videre med ideen.
Desværre blev festen den 5. juni 2004 ikke til noget. Det forventes at
næste fest først bliver planlagt efter sommerferien. Nicolai Pape Mortensen
arbejder videre med dette.
Ny Denon CD-afspiller er indkøbt til opholdsrummet. Pris ca. 2.500 kr.
Tommy K. Simonsen bemyndigedes til at sælge sodavandsautomaten bedst
muligt.
På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at ændre kodeordet til
alamsystemet. Morten Svenningsen meddeler dette til alarmcentralen.
På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at Morten Svenningsen
skulle få styr på brugt-batteri situationen i Lydpotten. Dette er endnu ikke
sket.
Medlemstal pr. 1. juni 2004:
A-medlemmer:
B-medlemmer:
D-medlemmer:

79
13
19

Fraværende var Niels Ole Gammelgaard (suppleant) og Anders Bønløkke
(suppleant).
Referent
Tommy Kauslund Simonsen

