
BestyrelsesmŒde 05.03.2006

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Referat fra sidste mŒde

Referat fra sidste mŒde blev godkendt uden 
kommentarer. 

3. Koncertudvalget

Rytmisk Musik Silkeborg har modtaget henvendelse fra 
Solar, der vandt LiveContest 2005. LiveContest 
afholdtes af Rytmisk Musik Danmark, der nu er gået 
konkurs. Som et led i aftalen om afholdelse af runde af 
LiveContest i Silkeborg mellem Rytmisk Musik Danmark 
og Rytmisk Musik Silkeborg påtog foreningen sig overfor 
Rytmisk Musik Danmark at hyre vinderen af konkurrencen 
til en koncert. DesvÕrre er grundlaget for aftalen på 
grund af Rytmisk Musik Danmarks konkurs bortfaldet, 
men bestyrelsen besluttede at tilbyde Solar 4.000 kr. i 
honorar for en koncert med bandet den 4. november eller 
den 2. december 2006.

Behovet for udarbejdelse af en arrangementsmanual blev 
drŒftet. Bestyrelsen henstillede til koncertudvalget, at en 
sådan udarbejdes og vedligeholdes af den til enhver tid 
vÕrende formand for udvalget.

Koncertudvalget har Œnsket at ÊgenopliveÊ navnet 
Freqvens. Bestyrelsen besluttede at give 
koncertudvalget frie hÕnder i denne henseende, dog 
således at det altid tydeligt fremgår af PR materiale, at 
det er Rytmisk Musik Silkeborg, der er arrangŒr.

4. ±velokaleudvalget

Bestyrelsens tidligere beslutning om investering i en 
ekstra monitor som et forsŒg blev efter drŒftelse udsat 
til behandling i den nye bestyrelse, der dannes efter 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen besluttede, at Õldre mikrofonstativer fra 
studiet skal sÕttes ud i Œvelokalerne. Musikkonsulent 
Nicolai Pape Mortensen sŒrger herfor.

5. Studieudvalget

Studiekurser med 6 deltagere er afholdt. Udgiften hertil 
forventes at udgŒre ca. 1.500 kr.

Ombygningen af studiet skrider frem - dog ikke så hurtig 
som forventet. Forventet fÕrdiggŒrelsestidspunkt er nu 
udskudt til starten af maj.

6. Budget og regnskab

Regnskab 2005 er revideret uden bemÕrkninger af 
revisoren. Bestyrelsen godkendte forslaget til 
regnskabet. Budget 2006 blev drŒftet. Bestyrelsen 
godkendte forslaget til budgettet. 

7. Generalforsamling 

Indholdet af generalforsamlingen blev drŒftet, herunder, 
at bestyrelsen vil lÕgge op til den drŒftelse af prioritering 
af indsatsområder i 2006 under punktet eventuelt.

Bestyrelsen besluttede at forslå opprioritering af 
hjemmesiden herunder med undersider for bands med 
upload af musik mv. Endvidere etablering af booking 
mulighed fra kontoret, således det eventuelt vil vÕre 
muligt at få medlemsbands ud at spille mere.

8. Kontoret

Bestyrelsen besluttede, at musikkonsulentens lŒn 
fremover med virkning fra den 1. januar 2006 stiger med 
stigningen i nettoprisindekset fra oktober forrige år til 
oktober forudgående år.

Bestyrelsen besluttede at igangsÕtte trykning af flyers. 
Det forventes at der skal trykkes ca. 1.000 stk.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen for Rampelys skal 
kontaktes med henblik på at få et regnskab for 
RampelysÊs investering i lysanlÕg, som Rytmisk Musik 
Silkeborg i 2005 har bidraget til med et tilskud på 10.000 
kr. Tommy K. Simonsen sŒrger herfor.

Rampelys afholder generalforsamling den 22. marts 
2006. Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen og Mads 
Dam Thyde deltager.

Bestyrelsens og andres adgang til kontoret blev drŒftet. 
Det blev besluttet, at medlemmers brug af kontoret 
alene kan ske i overvÕrelse af bestyrelsesmedlem eller 
musikkonsulenten.

Bestyrelsen besluttede at der fremover ved indmeldelse 
af personer under 18 år skal indhentes 
forÕldremyndighedsindehaverens underskrift på 
indmeldelsesblanketten.

9. Eventuelt

PersonspŒrgsmål udeladt fra referat.

Det undersŒges hos Silkeborg Kommune, hvorvidt det er 
muligt at få bevilget en ny dŒr til toilettet, der er i stykker.

IndfŒrelse af rygepolitik i Lydpotten blev diskuteret. 
Bestyrelsen besluttede at indfŒre rygepolitik, således at 
der fremover vil vÕre rŒgfrit i Œvelokale 1, studiet og på 
kontoret. Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen 
implementerer politikken ved opsÕtning af skilte. 
Herudover undersŒger musikkonsulenten, hvorvidt der 
kan indhentes yderligere info mv. angående rygepolitik hos 
offentlige myndigheder.

Medlemstal pr. 1. januar 2006
 A-medlemmer 109
 B-medlemmer 13
 D-medlemmer 20
Medlemstal pr. 1. februar 2006
 A-medlemmer 112
 B-medlemmer 13
 D-medlemmer 22
Medlemstal pr. 1. marts 2006
 A-medlemmer 108
 B-medlemmer 12
 D-medlemmer 19

FravÕrende var Christian Thomsen, Jens Lunde 
Jacobsen, Niels Peter Nielsen (suppleant) og Klavs 
Pallesen (observatŒr).

Referent
Tommy K. Simonsen

 


