
BestyrelsesmŒde 23.04.2006

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Konstituering

På grund af antallet af fravÕrende blev punktet udsat til 
nÕste mŒde. Mads Dam Thyde er midlertidigt 
konstitueret som formand.

3. Administrative foreskrifter

På grund af antallet af fravÕrende blev punktet udsat til 
nÕste mŒde. 

4. Referat fra generalforsamling

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til referatet.

5. Generalforsamling

ForlŒbet af generalforsamlingen blev drŒftet. DesvÕrre 
holdt tidsplanen ikke helt, hvorfor der vil blive afsat en halv 
time mere nÕste år.

Tommy Kauslund Simonsen har udarbejdet 
dirigentinstruks, der vil blive udleveret til dirigenten til 
nÕste generalforsamling. Instruksen ligger på kontoret.

6. Koncertudvalget

ForlŒbet af arrangementet på Rampelys den 8. april 
2006 blev drŒftet. Arrangementet forlŒb godt på trods 
af problemer med fadŒlsanlÕgget, manglende stearinlys 
og manglende toiletpapir. Musikkonsulent Nicolai Pape 
Mortensen vil rette henvendelse til Rampelys om de 
oplevede problemer.

Der var ca. 130 betalende publikummer til 
arrangementet, hvor 3 bands spillede. Hertil kommer 
medlemmer fra Rytmisk Musik Silkeborg, der havde 
gratis entré.

Bestyrelsen drŒftede spŒrgsmålet om at henlÕgge Ung 
Rock til Lunden samt spŒrgsmålet om lydmÕnd på 
Rampelys.

Koncertudvalget blev opfordret til at udarbejde et opslag 
om medlemmernes mulighed for selv at arrangere 
bandudveksling med bands fra andre byer. Det er 
bestyrelsens holdning, at initiativer fra medlemsbands i 
denne henseende skal bakkes op af foreningen, så vidt det 
er muligt.

Koncertudvalget kunne orientere om, at 
planlÕgningsarbejdet i forbindelse med Hede Rytmer 
2006 er gået igang.

7. ±velokaleudvalget

Bestyrelsen besluttede at undersŒge mulighederne for 
at investere i nye trommesÕt til Œvelokalerne. 
Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen og Niels Peter 
Nielsen indhenter tilbud på egnede trommesÕt. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at frasalg af de nuvÕrende 
trommesÕt vil kunne indbringe nogle midler, der kan 
anvendes til nyinvesteringen.

Bestyrelsen besluttede at indkŒbe en ekstra monitor til 
Œvelokale nr. 2 som forsŒgsordning. Musikkonsulent 
Nicolai Pape Mortensen sŒrger herfor.

8. Studieudvalget

Digital Performer 5.0 er netop frigivet og studieudvalget 
har bestilt programmet, der forventes leveret snart. 
Udgiften hertil er ca. 1.900 kr.

Tommy Kauslund Simonsen vil undersŒge mulighederne 
for at få udfŒrt service på den eksisterende computer i 
studiet.

Musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen vil undersŒge 
priser på en ny Mac G5 Intel Dual Core computer til 
studiet.

9. Kontoret

Rytmisk Musik Silkeborg har modtaget invitation til 
deltagelse i generalforsamling i Odense i foreningen af 28. 
december 2005 den 7. maj 2006. Musikkonsulent Nicolai 
Pape Mortensen og Mads Dam Thyde deltager på vegne 
af Rytmisk Musik Silkeborg.

Tommy Kauslund Simonsen undersŒger muligheder for at 
sŒge stŒtte i henhold til orienteringer, som Rytmisk Musik 
Silkeborg har modtaget.

Udkast til henvendelse til Rampelys i forbindelse med 
Rytmisk Musik Silkeborgs ydelse af tilskud med 10.000 kr. 
i 2005 blev godkendt og afsendes snarest muligt.

9. Eventuelt

Intet.

Medlemstal pr. 1. april 2006
 A-medlemmer 113
 B-medlemmer 13
 D-medlemmer 20

FravÕrende var Jens Lunde Jacobsen, Jonas Bak, Mads 
GŒttler (suppleant) og Klavs Pallesen (observatŒr).

Referent
Tommy K. Simonsen

 


