
Referat - bestyrelsesmøde 27.03.2005

1. Valg af ordstyrer og referent

Tommy Kauslund Simonsen blev valgt til ordstyrer og referent.

2. Konstituering af bestyrelsen

Mads Thyde blev valgt til formand for bestyrelsen og Kristoffer Kristensen 
blev valgt til næstformand. Nicolai Pape Mortensen (daglig leder) blev valgt 
til kasserer.

3. Administrative regler

Alle bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at gennemgå de gældende 
administrative regler i Rytmisk Musikforening med henblik på drøftelse af 
disse på næste bestyrelsesmøde. De gældende regler findes på 
www.lydpotten.dk.

4. Koncert- og aktivitetsudvalget

Koncert- og aktivitetsudvalget er blevet udvidet og består nu af Christian 
Thomsen, Brian Løvenholt, Jonas Bak, Jens Lunde Jacobsen, Kristoffer 
Kristensen og Christoffer Pape Mortensen.

Christian Thomsen har afholdt møde med Musisk Aftenskole med henblik på 
etablering af samarbejde omkring afholdelse af workshops i samarbejde med 
Rytmisk Musik Danmark. Musisk Aftenskole vender tilbage herom.

Den 9. april 2005 afholdes den anden Plekter koncert på Rampelys med 
deltagelse af Plack (Gram) og Lydpottens Pyro.

Den 19. marts 2005 afholdtes i forbindelse med Plekter koncert i Slagelse 
møde med deltagelse af foreningerne bag Plekter. Christian Thomsen deltog 
fra Rytmisk Musikforenings side.

Den 17. marts 2005 afholdtes møde med DSI Stalden angående Hede 
Rytmer 2005. Fra Rytmisk Musikforening deltog Christian Thomsen og Nicolai 
Pape Mortensen og fra DSI Stalden “Sigi”. Nærmere information om 
samarbejdet i 2005 kommer fra koncert- og aktivitetsudvalget.

5. Studieudvalget

Studieudvalget, der består af Tommy Kauslund Simonsen og Nicolai Pape 
Mortensen kunne orientere om, at der planlægges en ombygning af studiet. 

Der er indkøbt 14 stk. nye mikrofonholdere.

Med hensyn til studiebooking via lydpotten.bookingportal.com har der været 
problemer med bookinger, der ikke er blevet udnyttet. Bestyrelsen ser med 
stor alvor på dette problem. På baggrund heraf var der i bestyrelsen enighed 
om, at reglerne for booking skal indskærpes overfor studieteknikerne. 
Såfremt studieteknikerne ikke fremover sørger for at foretage realistiske 
bookinger - og vel at mærke overholde disse - kan det medføre karantæne 
og fratagelse af bookingrettigheder. 

Herudover fandt bestyrelsen det nødvendigt at indskærpe, at studieudstyr 
under ingen omstændigheder må efterlades i øvelokalerne.

Hidtil har alle studieteknikere haft fri adgang til studiet uanset A- eller B-
medlemskab. Da alene A-medlemmer (og D-medlemmer) har fri adgang til 
studiet - og alene såfremt de har været medlem af Rytmisk Musikforening i 
minimum 3 måneder - har bestyrelsen besluttet at fri adgang til studiet for 
teknikere også fremover skal betinges af A-medlemskab. Alle berørte 
studieteknikere informeres herom og nøgler og koder inddrages af Nicolai 
Pape Mortensen.

Information om ovenstående foretages ved hjælp af bookingsiderne.

6. Kontoret

Øvelokale 3 er blevet malet.

Der er opsat yderligere bandbilleder i opholdsrummet.

Rengøringssituationen i Lydpotten blev drøftet. Der var enighed om, at der 
bør rettes henvendelse til Silkeborg Kommune med henblik på at undersøge 
mulighederne for en løsning af problemet med manglende vikarmidler. 
Nicolai Pape Mortensen retter henvendelse til Silkeborg Kommune.

Den 9. marts 2005 foretog Silkeborg Kommune bygningseftersyn af Lydpot-
ten. Spørgsmålet om nyt køkken blev drøftet på mødet, og kommunens 
byggesagkyndige vender tilbage herom.  

7. Drøftelse af ideer/visioner

Ideer og visioner for fremtiden blev drøftet af bestyrelsen. Bestyrelsen er 
enige om at udarbejde et oplæg omkring Rytmisk Musikforening og 
visionerne for fremtiden. Tommy Kauslund Simonsen udarbejder ideoplæg.

8. Eventuelt

Referat fra generalforsamling blev udleveret og gennemlæst. Ingen 
bemærkninger.

Bestyrelsen er enige om, at Rytmisk Musikforening bør investere i merchan-
dise for at fremme kendskabet til foreningen. Nicolai Pape Mortensen 
undersøger til næste bestyrelsesmøde muligheder og priser.

Rytmisk Musik Danmark afholder den 14. og 15. maj 2005 generalforsamling 
i Svendborg. Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan deltage. 
Deltagergebyr udgør 300 kr. for de først 2 - herefter 400 kr. pr. mand. 
Deltagergebyret for de første 2 deltagere fra foreningen dækker endvidere 
overnatning og forplejning. Der var i bestyrelsen enighed om, at deltagernes 
rimelige udgifter til deltagelse dækkes af Rytmisk Musikforening.

Medlemstal pr. 1. marts 2005:
  A-medlemmer:  95
  B-medlemmer:    18
  D-medlemmer:  21

Fraværende var Jens Lunde Jacobsen (bestyrelsesmedlem) og Niels Peter 
Nielsen (suppleant). Klavs Pallesen var ved en fejl ikke blevet indkaldt. 

Referent
Tommy Kauslund Simonsen
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