
Bestyrelsesmøde 11.09.2005

1. Valg af ordstyrer og referent

Mads Thyde blev valgt til ordstyrer. Tommy K. Simonsen 
blev valgt til referent.

2. Koncertudvalget

Planlægning af arrangementet LiveContest blev drøftet. 
Det blev besluttet, at medlemmer af Rytmisk Musik 
Silkeborg alene skal betale 50 % i entre i forhold til ikke 
medlemmer. Dette gælder dog ikke ved køb af billetter i 
forsalg. 

3. Øvelokaleudvalget

Investering i nye basforstærkere blev drøftet. Det blev 
besluttet at undersøge mulighederne for indkøb af 
AMPEG forstærkere. Nicolai Pape Mortensen indhenter 
tilbud til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.

En eventuel mulighed for omkostningsfrit for Rytmisk 
Musik Silkeborg at udskifte guitaranlæg i Lydpotten blev 
drøftet. Det mulige tilbud kommer fra leverandøren af de 
nuværende Marshall anlæg og skyldes en producents 
ønske om at komme ind på det danske marked. 

4. Merchandise

Muligheder for produktion af merchandise blev drøftet. 
Christian Thomsen indhenter tilbud på produktion af tee 
shirts, caps og keyhangers med Rytmisk Musik 
Silkeborgs logo og navn.

5. Kontoret

Rytmisk Musik Silkeborgs nye logo blev drøftet. Tommy K. 
Simonsen kunne oplyse, at flere og flere foreninger rundt 
omkring i landet vælger at benytte sig af muligheden for at 
anvende det logo materiale, som Rytmisk Musik 
Danmarks tilbyder. Det blev samtidig besluttet at ændre 
den officielle skrifttype for foreningen.

I forbindelse med navneskiftet blev det besluttet at købe 
domænet www.rytmiskmusiksilkeborg.dk.

Christian Thomsen foreslog, at Rytmisk Musik Silkeborg 
udsender nyheder pr. sms. Forslaget blev drøftet. Chris-
tian Thomsen undersøger priser herfor til næste bestyr-
elsesmøde.

Landsbestyrelsen for Rytmisk Musik Danmark kommer til 
Silkeborg i forbindelse med afholdelse af LiveContest på 
Rampelys. Rytmisk Musik Silkeborg stiller lokale i Lydpot-
ten til rådighed for landsbestyrelsen i forbindelse med 
afholdelse af landsbestyrelsens møde.

6. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Medlemstal pr. 1. september 2005
 A-medlemmer 112
 B-medlemmer 16
 D-medlemmer 21

Fraværende var Klavs Pallesen (observatør) og Niels 
Peter Nielsen (suppleant).

Referent
Tommy K. Simonsen

 


