Bestyrelsesmøde 03.12.2005
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
Afholdelse af Ung Rock 2005 på Rampelys blev drøftet.
Der var enighed om at arrangementet var yderst vellykket. Den af bestyrelsen besluttede gratis adgang for
medlemmer var en succes. Så vidt det er muligt skal
koncertudvalget forsøge at få 2 personer til at stå i døren
ved fremtidige arrangementer.
Kristoffer Kristensen er tilmeldt lyskursus for at lære at
styre det nye lysanlæg på Rampelys, som Rytmisk Musik
Silkeborg har støttet med 10.000 kr.
Den 10. december 2005 løber næste koncert af stablen;
nemlig Rock’n’Jul. Navnet har foreningen tidligere
anvendt til koncerter. 3 bands spiller til arrangementet.
Wrecking Ball Quartet og Icon Of Anxiety fra Rytmisk
Musik Silkeborg og Amazonair fra København.
Koncertudvalget har booket følgende datoer i 2006: 11.
marts, 8. april, 9. september, 14. oktober, 4. november,
2. december.

4. Øvelokaleudvalget
Ampeg basforstærkere er bestilt. Der er tvivl om,
hvorvidt disse når at blive leveret i 2005.
Ibanez guitarforstærkere er i drift i øvelokalerne, og de
virker upåklageligt.
På forummet er fremsat ønske om yderligere monitorer i
øvelokalerne. Forslaget blev drøftet og bestyrelsen
besluttede som forsøg at indkøbe en ekstra monitor, der
skal placeres i øvelokale 2. Efter denne har været i brug i
et stykke tid vil forsøget blive evalueret. Forventet
investering ca. 5.-6.000 kr.

5. Studieudvalget
Det nye studiebord er lavet og taget i brug. Studieudvalget har med hjælp fra frivillige revet den gamle akustik
regulering ned og malet og tapetseret. Ny akustik regulering vil blive indrettet i rummet snarest.

I forbindelse med renovering af studiet blev det bekræftet
/ besluttet at indkøbe ny sofa, belysning, rack og højtalerstativer.
Studieudvalget kunne oplyse, at der forventes afholdt nye
studiekurser i januar/februar 2006.
Studieudvalget planlægger at afholde en workshop med
Carsten Heller den 18. februar 2006, dog er alle detaljer
ikke på plads endnu.

6. Eventuelt
Udkast til skrivelse, der skal rundsendes til andre foreninger og samarbejdspartnere blev drøftet. Sidste frist for
ændringer skal sendes til Tommy K. Simonsen senest den
12. december 2005. Herefter udsendes skrivelsen til
modtagerne.
Øvelokalesituationen blev drøftet. Bestyrelsen er
opmærksomme på problemet med får få øvelokaler i
Lydpotten og manglende øvelokaler i byen generelt.
Forskellige løsningmodeller og muligheder blev drøftet og
der var enighed om at Rytmisk Musik Silkeborg skal gøre
en indsats for at få ændret øvelokalesituationen.
Reklamefolderen blev drøftet og godkendt.
Merchandise er endnu ikke ankommet. Christian Thomsen rykker herfor. Det er planen, at keyhangers skal
udsendes til medlemmerne inden jul.
Christian Thomsen foreslog indkøb af projektor til brug
for arrangementer og koncerter. Forslaget blev drøftet
og der var enighed om at undersøge mulighederne for at
indkøbe en sådan i samarbejde med andre foreninger.
Christian Thomsen undersøger mulighederne.
Næste møde afholdes den 7. januar 2005 kl. 14 på
Lydpotten.
Medlemstal pr. 1. december 2005
A-medlemmer
114
B-medlemmer
13
D-medlemmer 20
Fraværende var Niels Peter Nielsen (suppleant) og Jonas
Bak (suppleant).
Referent
Tommy K. Simonsen

