Referat - bestyrelsesmøde 20.02.2005
1. Valg af ordstyrer og referent
Mads Dam Torjussen blev valgt til ordstyrer og Tommy Kauslund Simonsen
som referent.

2. Referat fra sidste møde
Godkendelse af referat fra sidste møde blev udsat til næste møde.

3. Regnskab 2004 og Budget 2005
Udkast til regnskab 2004 og budget 2005 blev drøftet. Regnskabet blev
godkendt og sendes til revision. Budgettet blev for så vidt angår arrangementer tilrettet, idet det forventes at der bliver flere arrangementer end
forudsat ved budgettets udarbejdelse.
Bestyrelsens forslag til årsregnskab for 2004 og budget for 2005 offentliggøres på hjemmesiden.

4. Kontoret
Mads Thyde, Christian Thomsen og Nicolai Pape Mortensen har deltaget i
forskellige møder med øvrige musik- og kulturforeninger i Silkeborg.
Bestyrelsen drøftede situationen på området og blev enige om at udarbejde
en beskrivelse af Rytmisk Musikforenings holdninger og visioner for
fremtiden, dog således at det overlades til den nye bestyrelse efter generalforsamlingen at tage stilling til den endelige udformning af beskrivelsen.
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Plekter samarbejdet, der pt. alene er gældende for 1. halvår 2005, forpligter
Rytmisk Musikforening til at afholde 3 koncerter. Til hver af disse koncerter
skal vi vælge et band fra en anden foreningen, der er udvalgt af foreningen
selv. Paydown, udvalgt af koncertudvalget, deltager fra Lydpotten. I minikonkurrencen for Lydpotten deltog, udover Paydown, Pyro og Wide
Madness.
Første Plekter koncert afholdes til generalforsamlingen den 12. marts 2005
på Rampelys. Anden koncert afholdes den 9. april 2005 ligeledes på
Rampelys, medens 3. koncert afholdes i forbindelse med Hede Rytmer.

8. Generalforsamling 2005
Generalforsamling afholdes den 12. marts 2005 på Rampelys. Generalforsamlingen starter kl. 18 og sædvanen tro vil der være lidt mad og drikke
under generalforsamlingen, der slutter kl. 21, hvor dørene åbnes for
publikum til Plekter koncert med Cinnober fra Odense og Wide Madness fra
Lydpotten. Entré 25 kr.
Bestyrelsen var enige om at udarbejde et oplæg til diskussion angående
investeringer og fremtiden.
Tommy Kauslund Simonsen, Klaudiuz Horowicz og Niels Ole Gammelgaard er
på valg i 2005.

9. Hede Rytmer 2005

Rytmisk Musikforening har oprettet et nyhedsbrev. Tilmelding sker via
hjemmesiden. Nicolai Pape Mortensen står for administrationen.

Det er Rytmisk Musikforenings holdning at samarbejdet med DSI Stalden
vedrørende Hede Rytmer skal fortsætte i 2005. Christian Thomsen afholder i
nærmeste fremtid indledende møder med DSI Stalden vedrørende vilkår og
betingelser for samarbejdet i 2005. Det er bestyrelsens opfattelse, at tilskuddet fra DSI Stalden skal forhøjes, såfremt vilkårene for Rytmisk
Musikforening ikke ændres. Herudover er det bestyrelsens opfattelse, at et
større telt vil være ønskeligt.

5. Studiet

10. Eventuelt

Rytmisk Musikforening har fået nyt logo i blågrønne farver og anvender efter
1. januar ny skrifttype (Verdana).

Der er indkøbt 2 stk. monitorer af mærket B&W, højtalerstativer, Alesis
forstærker og Mackie Big Knob monitor controller til studiet. Herudover er
der indkøbt 2 stk. Shure SM57 mikrofoner. Samlet investering ca. 10.000
kr.
Digital Performer er blevet opdateret til version 4.52.

6. Øvelokalerne
Intet nyt.

7. Plekter / LiveContest
Rytmisk Musikforening har indgået samarbejde med Rytmisk Musik Danmark
(tidligere Fajabefa) om henholdvis Plekter (www.plekter.dk) udvekslingskoncerter og LiveContest (www.livecontest.dk) musikkonkurrencen.
Sodastar fra Lydpotten vandt i 2004 den landsdækkende LiveContest konkurrence.

Intet.

Medlemstal pr. 1. januar 2005:
A-medlemmer:
B-medlemmer:
D-medlemmer:

91
14
20

Medlemstal pr. 1. februar 2005:
A-medlemmer:
B-medlemmer:
D-medlemmer:

100
15
20

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

