
Referat - bestyrelsesmøde 05.06.2005

1. Valg af ordstyrer og referent

Mads Thyde blev valgt til ordstyrer og Tommy Kauslund Simonsen til 
referent.

2. Administrative regler

De administrative regler blev udleveret og gennemgået. Under medlemskab 
og kontingent ændres under § 7 1. rykkergebyr til 50 kr.

3. Koncert- og aktivitetsudvalget

Planlægning af Hede Rytmer og LiveContest er i fuld gang. Foreningen har 
fået 5.000 kr. fra Silkeborg Kommune og 3.000 kr. fra Silkeborg Ungdomsråd 
i støtte til gennemførelse af Hede Rytmer koncerterne.

C. L. Design ved Camilla Larsen arbejder på udkast til opsætning af banner 
og merchandise iøvrigt. Bestryelsen bevilgede 10.000 kr. til merchandise, der 
dog ikke er begrænset til at omfatte arrangementer, men skal fungere som 
merchandise for alle foreningens aktiviteter.

Rampelys har forespurgt om vi kunne tænke os at være medlem af 
Forenignen Rampelys. Dette indebærer ingen ændringer iøvrigt i forhold til 
afholdelse af arrangementer eller andet, men betyder, at foreningen har een 
stemme på Rampelys’ generalforsamling.

Foreningen Rampelys har gennem saludvalget anmodet RMF overveje, 
hvorvidt RMF kunne tænke sig at give et bidrag til musikanlægget på 
Rampelys. Da RMF ikke har haft indflydelse på indkøb af musikanlæg eller 
iøvrigt har ytret ønsket om ændringer i denne henseende finder bestyrelsen 
ikke anledning til at yde et bidrag på det nuværende grundlag. Mads Thyde 
vil dog rette henvendelse til bestyrelsen for Foreningen Rampelys med 
henblik på at få uddybet anmodningen.

Den Kreative Skole har anmodet RMF hjælpe i forbindelse med arrangement 
til Regatta dette år, idet Den Kreative Skole mangler at stille med 4 bands til 
en eftermiddagskoncert på havnen lørdag under Regattaen. Koncertudvalget 
arbejder på at finde bands fra Lydpotten.

Den Kreative Skole deltager med 1 band til dette års Hede Rytmer; nemlig 
bandet Lucid.

Bestyrelsen besluttede at bevilge 1.500 - 2.500 til et banner med RMFs logo 
i stor størrelse. Banneret skal anvendes til bagtæppe til RMFs koncerter.

4. Studieudvalget

Der er uddannet 5 nye teknikere. Nærmere info om de nye teknikere vil blive 
meddelt via hjemmesiden.

Da der er problemer med de nye B&W højtalere besluttede bestyrelsen at 
bevilge 6.000 - 8.000 kr. til indkøb af nye højtalere. Det er meningen at de 
nyindkøbte B&W højtalere istedet skal flyttes ud i opholdsrummet.

5. Kontoret

Det nye køkken er nu undervejs. Tømreren har været og måle op. 

Rengøringssituationen i Lydpotten blev endnu engang drøftet. Der har været 
afholdt møde med rengøringspersonalet for at undersøge mulighederne for 
at løse problemerne.

Bestyrelsen finder anledning til at informere medlemmerne om, at udstyr, 
der tilhører medlemmerne og befinder sig i Lydpotten ikke er dækket af 
RMFs forsikring. Nicolai Pape Mortensen informerer medlemmerne herom.

Behovet for brandslukningsudstyr blev drøftet. Nicolai Pape Mortensen 
undersøger mulighederne herfor. 

Nicolai pape Mortensen og Christian Thomsen har afholdt “razzia” blandt 
medlemmerne med henblik på at finde ud af, hvorvidt de øvendes medlems-
status er korrekt. Der blev fundet 6 medlemmer, der havde behov for at få 
rettet medlemsstatus. Dette er selvfølgelig beklageligt. 

6. Rytmisk Musikforening og fremtiden

Punktet blev udsat.

7. Investeringer

Bestyrelsen har bevilget følgende:

- bevilling til merchandise 10.000 kr.
- bevilling til nye studiehøjtalere 6.000 - 8.000 kr.
- forventet udgift til nyt køkken 5.000 kr.
- bevilling til ny dør til toilettet 1.500 kr. 
- bevilling til nye mikrofonstativer til øvelokalerne 1.500 kr.

8. Eventuelt

På grund af den store mængde papaffald, har bestyrelsen besluttet at 
bestille en papcontainer til Lydpotten. Pris pr. afhentning ca. 150 kr.

På grund af den forøgede medlemstilslutning er Nicolai Pape Mortensens 
arbejdsmængde blevet væsentlig forøget. Det er ikke længere muligt for 
Nicolai at udføre de nødvendige arbejdsopgaver med det nuværende timetal. 
Bestyrelsen besluttede indtil videre at bevilge en forøgelse af det ugentlige 
timetal med 2½ time. En mere permanent løsning af problemet skal findes 
og Silkeborg Kommune skal orienteres om problemet med henblik på at 
finde en acceptabel og “fremtidssikker” løsning. 

Niels Peter Nielsen forespurgte om muligheden for at afholde et heavy metal 
arrangement på Rampelys med RMF som arrangør. Niels Peter Nielsen og 
koncertudvalget arbejder videre med ideen.

Festudvalget kunne oplyse, at der afholdes sommerfest - fodbold og grill - 
lørdag den 25. juni 2005. 

Medlemstal pr. 1. april 2005:
  A-medlemmer:  100
  B-medlemmer:    17
  D-medlemmer:  21

Medlemstal pr. 1. maj 2005:
  A-medlemmer:  111
  B-medlemmer:    17
  D-medlemmer:  22

Medlemstal pr. 1. juni 2005:
  A-medlemmer:  114
  B-medlemmer:    16
  D-medlemmer:  23

Fraværende var Jens Lunde Jacobsen (bestyrelsesmedlem). 

Referent
Tommy Kauslund Simonsen
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