Bestyrelsesmøde 23.10.2005
1. Valg af ordstyrer og referent
Mads Thyde blev valgt til ordstyrer. Tommy K. Simonsen
blev valgt til referent.

2. Referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

3. Koncertudvalget
LiveContest den 17. september 2005 på Rampelys
forløb godt. Der var en god stemning og ingen problemer.
Bestyrelsen fra Rytmisk Musik Danmark var på besøg og
var yderst tilfredse med Rytmisk Musik Silkeborgs
afvikling af arrangementet.
Som et forsøg skulle medlemmer af Rytmisk Musik
Silkeborg alene betale 50 % af entréprisen. Bestyrelsen
havde diskuteret, hvorvidt det skulle være gratis, men da
50 % af entré indtægten skulle gå videre til Rytmisk Musik
Danmark for netop dette arrangement, blev det besluttet at medlemmerne skulle betale 50 %. Bestyrelsen
besluttede dog, at fremtidige arrangementer så vidt
mulig skal være gratis for medlemmer af foreningen.
Overskuddet for LiveContest bliver på ca. 6.000 kr.
Rytmisk Musik Silkeborg har dog forpligtet sig til at hyre
vinderbandet af LiveContest til et job til tariffen. Udgiften
hertil bliver ca. 6.000 kr.
Vinderen af LiveContest 2005 blev desværre ikke
Including Me fra Rytmisk Musik Silkeborg, der opnåede en
2. plads. Det er utrolig flot. Vinderen blev bandet Solar
fra København. Christian Thomsen var tilstede ved
finalen, der blev afviklet på Vega i København.
Ung Rock afholdes på Rampelys den 19. november 2005.
Koncertudvalget er i gang med at finde bands og arrangere det praktiske. Indtil videre har 4 bands fra Rytmisk
Musik Silkeborg udtrykt interesse for deltagelse.
Der har været problemer med Plekter samarbejdet, idet
flere af de deltagende foreninger i efterårs sæsonen har
meldt fra. Rytmisk Musik Silkeborg vil forsøge at
overholde de forpligtelser samarbejdet indebærer.
Rytmisk Musik Danmark har forespurgt musikkonsulent
Nicolai Pape Mortensen, hvorvidt Rytmisk Musik
Silkeborg kan fungere som koordinator på samarbejdet.
Dette er ikke en opgave som Rytmisk Musik Silkeborg
under de nuværende forudsætninger kan overkomme.
Det er bestyrelsens opfattelse, at samarbejdet mellem
foreningerne skal fungere bedre end tilfældet er nu
forinden foreningen kan påtage sig denne opgave.

4. Merchandise
Merchandise i form af tee-shirts, caps og keyhangers er
bestilt. Levering afventer dog sidste udkast til udformning fra leverandøren.

5. Øvelokaleudvalget
Samtlige trommer er med hjælp fra frivillige trommeslagere gennemgået, justeret, smurt og pudset.
Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen har opsat kabelbakker i øvelokale 3 til højtalerkabler. Kabelbakker vil
ligeledes blive opsat i øvelokale 1.

Bestyrelsen besluttede at udskifte samtlige Marshall
guitarforstærkere til Ibanez forstærkere. Dette medfører ikke en udgift for Rytmisk Musik Silkeborg, idet tilbuddet om dette kommer fra leverandøren af Marshall
forstærkerne på grund af flere fejl og mangler ved disse.
Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen og Mads Thyde
afprøver ved første lejlighed Ampeg basforstærkere med
nuværende SWR kabinetter. Såfremt der ikke i denne
forbindelse opstår uventede problemer, besluttede
bestyrelsen at bestille 3 stk. Ampeg basforstærkere.
Forventet investering 51.000 kr. De nuværende Hartke
basforstærkere blev indkøbt i 1995 og er udtjente.

6. Studieudvalget
Det blev besluttet at indkøbe 3 korte mikrofonstativer på
fod samt 3 stk. almindelige mikrofonstativer. Forventet
udgift 3.000 kr.
Det blev besluttet at indkøbe et headset til anvendelse
ved miksning. Forventet udgift 1.200 kr.
Det blev besluttet at indkøbe opgradering til styresystemet på studiecomputeren (fra OS X Panther til OS X
Tiger). Forventet udgift 1.300 kr. Opgraderingen er
nødvendig, da den nyeste opdatering til Digital Performer
kræver OS X Tiger.
Behovet for ny studiecomputer og bedre convertere blev
diskuteret. Henset til Apples beslutning om at skifte
processor platform til Intel udsattes diskussionen til der
foreligger yderligere fra Apple herom.
Udvalgets planer om nyt studiebord har fremover 1.
prioritet i udvalgets arbejde.

6. Eventuelt
Christian Thomsen, Kristoffer Kristensen og musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen har besøgt øvelokaleforeningen Mono i Århus. Et eventuelt udvidet samarbejde (set i
lyset af kommunalreformen og de nye regioner) med
Mono blev drøftet. Repræsentanter fra Mono besøger i
nærmeste fremtid Rytmisk Musik Silkeborg.
Det blev besluttet at lave en informationsfolder om
Rytmisk Musik Silkeborg. Tommy K. Simonsen laver
oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen besluttede at indgående post til foreningen
af relevans for bestyrelsen fremover skal udsendes pr.
mail. Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen står herfor.
SMS-service til medlemmerne indeholdende beskeder
om arrangementer mv. blev drøftet. Det blev vedtaget, at
vi forsøger ordningen i ca. 1 år, hvorefter denne bliver
taget op til vurdering. Forventet årlig udgift ca. 2.000 kr.
Medlemstal pr. 1. oktober 2005
A-medlemmer
113
B-medlemmer
15
D-medlemmer 20
Fraværende var Jens Lunde, Klavs Pallesen (observatør),
Niels Peter Nielsen (suppleant) og Jonas Bak (suppleant).
Referent
Tommy K. Simonsen

