Referat - bestyrelsesmøde 31.07.2005
1. Valg af ordstyrer og referent
Mads Thyde blev valgt til ordstyrer og Christian Thomsen til referent.

2. Koncert- og aktivitetsudvalget
Hede Rytmer
DSI Stalden har valgt at betale udgiften til leje af telt, hvilket har medført en
økonomisk forbedring i forhold til det oprindeligt budgetterede. Musikalsk var
arrangementet også en succes, både for de deltagende Plekter bands fra
andre byer og for de bands fra Lydpotten, der spillede i Lydpottens telt.
Desværre blev koncerterne ikke oplevet af det forventede antal publikummer. Dette skal naturligvis ses i forhold til det store arbejde koncerterne
indebærer for udvalget, musikkonsulenten og frivillige fra foreningen.
Samarbejdet mellem Stalden fortsætter dog i 2006, og Koncert- og aktivitetsudvalget regner med at foreslå en alternativ placering af teltet, så det
kommer til at virke mere ”indbydende” for publikum i 2006.
Regatta
Efter anmodning fra Den Kreative Skoles side valgte Koncert- og aktivitetsudvalget at forsøge at afvikle et koncertarrangement under Regatta.
Desværre måtte udvalget dog opgive, da det ikke var muligt at skaffe det
nødvendige antal bands med så kort varsel.
Livecontest
Planlægningen af Livecontest forløber planmæssigt. Christian Thomsen vil
snart indkalde udvalget til møde, så de sidste detaljer kan blive endeligt
planlagt.
Plekter
Rytmisk Musik Danmarks bandudvekslingsprogram Plekter starter op igen i
efteråret, hvor Lydpotten igen deltager. Materiale vedrørende indsendelse af
demo- og pressemateriale bliver opslået i Lydpotten.

3. Studieudvalget
Studieudvalget har været på ekskursion til Århus for at lytte på nye højtalere
til studiet. Valget faldt på et sæt ADAM istedet for Genelec, der dog er en
smule dyrere end oprindeligt bevilget. Bestyrelsen besluttede at forhøje
bevillingen til indkøb af et sæt ADAM højtalere. Herudover besluttede
bestyrelsen at bevilge ca. 6.000 kr. til køb af stereo mikrofonpreamp.
Det blev desuden besluttet at studiets mikrofonstativer løbende skal
udskiftes, således at standarden på studieudstyret bibeholdes. De udskiftede
mikrofonstativer vil blive stillet til rådighed i øvelokalerne.
Yderligere investeringer i studiet blev drøftet, herunder behovet for en
kraftigere computer. Der var dog enighed om, at der ikke pt. er tale om et
presserende behov. Investering i ny studiecomputer vil blive taget op til
fornyet drøftelse i starten af 2006.
Udvalget fremsatte endvidere ønske om indkøb af ny sofa. Bestyrelsen
bevilgede midler hertil med opfordring til, at det bliver en sofa, der nemt kan
rengøres. Nicolai Pape Mortensen holder øje med diverse tilbud og slår til,
når interessant sofa “byder sig til”.

4. Kontoret
Grundet udviklingen i den daglige leders arbejde besluttede bestyrelsen efter
forslag fra Christian Thomsen fremover at benævne stillingen daglig leder
som musikkonsulent.
Bestyrlesen besluttede på sidste møde at forøge timetallet for musikkonsulten fra 5 til 7½ timer pr. uge. Bestyrelsen ønsker, at det forøgede timetal
skal anvendes til at yde forbedret service overfor medlemmerne og dække
det forøgede arbejde på grund af forøget medlemstilslutning. Nicolai Pape
Mortensen kunne oplyse, at det forøgede timetal kan mærkes og, at han vil
fortsætte arbejdet med på bedste måde at rådgive og vejlede medlemmerne.
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Den økonomiske situation blev drøftet.
Nicolai Pape Mortensen vil senere på året arrangere en arbejdsdag til indvendig og udvendig istandsættelse af Lydpotten. Bestyrelsen tilsluttede sig
initiativet.

5. Rytmisk Musikforening og fremtiden.
Oplæg fra Tommy Kauslund Simonsen indeholdende en kombination af
Lydpottens historie, nuværende status, holdninger samt visioner for
fremtiden blev drøftet.
Det er bestyrelsens mening, at oplægget skal synliggøre Rytmisk
Musikforenings mål og visioner for fremtiden i forhold til relevante aktører på
den kulturpolitiske scene.

6. Eventuelt
Logo
Ændring af Rytmisk Musikforenings logo blev drøftet. Der tages i den
forbindelse kontakt til Rytmisk Musik Danmark med hensyn til udformning
med videre.
Navneændring
Tommy Kauslund Simonsen fremsatte forslag om navneændring fra Rytmisk
Musikforening til Rytmisk Musik Silkeborg. Forslaget blev vedtaget, hvorfor
bestyrelsen til næste generalforsamling vil stille beslutningsforslag herom.
Basforstærker
Bestyrelsen besluttede at købe nye basforstærker til øvelokaler, idet de
nuværende efterhånden er begyndt at være for dyre i reparationsudgifter.
Forventet udgift hertil udgør ca. 15.000 - 20.000 kr. Christian Thomsen og
Nicolai Pape Mortensen undersøger mulighederne for egnede løsninger.
Øvetider
Mads Thyde fremsatte forslag om ændring i opkrævning af kontingent for
medlemmer, der anvender mere end 2 faste øvetider. Pt. opkræves der
herfor 300 kr. i kontingent pr. måned. Mads Thyde foreslog at opkrævningen
herfor fremover sættes ned til 250 kr. pr. måned. Forslaget blev drøftet og
vedtaget. Ændringen træder i kraft fra den 1. september 2005. Der var
enighed i bestyrelsen om, at dette ikke var et generalforsamlingsanliggende,
da der er tale om ændring i reglerne om øvetider.
Swingfinx
Foreningen Swingfinx har givet tilsagn om at støtte Rytmisk Musikforening
støtte med 10.000 kr. Bestyrelsen er beæret herover og takker for støtten.
Foreningen Rampelys
Rytmisk Musikforening er efter anmodning blevet medlem af Musikforeningen
Rampelys. Samtidig har bestyrelsen besluttet at yde et tilskud på 10.000 kr.
til Musikforeningen Rampelys til forbedring af scenen og scenelyset på
spillestedet.
Medlemstal pr. 1. juli 2005:
A-medlemmer:
B-medlemmer:
D-medlemmer:

116
15
17

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

112
14
17

Fraværende var Klavs Pallesen (observatør), Jonas Bak (suppleant) og Niels
Peter Nielsen (suppleant).
Referent
Christian Thomsen

