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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. Konstituering

På grund af fravÕr blev punktet udsat. Mads Thyde er 
fortsat konstitueret som bestyrelsesformand.

4. Administrative regler

De administrative regler for foreningen blev godkendt.

Notat angående afholdelse af generalforsamling blev 
godkendt.

Underskrivelse af dokumenter udsat.

5. Koncertudvalget

Hede Rytmer 2006

Kristoffer Kristensen orienterede. Tidsplan blev drŒftet. 
Udvalget har bestilt lyd- og lysanlÕg hos Claus Friis. Der 
skal findes frivillige til at bemande baren, der vil blive 
placeret i teltet. Nicolai Pape Mortensen sŒrger for at 
aftale placering af telt på pladsen med Hede Rytmer. 
Teltet bestilles og betales af Hede Rytmer. Herudover 
betaler Hede Rytmer 15.000 kr. til dÕkning af 
foreningens omkostninger. Lydmand til de 3 dage er 
bestilt. Udgiften hertil er 1.500 kr. pr. dag. Efter 
nÕrmere aftale med Hede Rytmer reklamerer Rytmisk 
Musik Silkeborg selv for koncerterne. Nicolai Pape 
Mortensen sŒrger for at få reklamering koordineret med 
Hede Rytmer. Udvalget sŒger om Œkonomisk stŒtte hos 
Silkeborg Kommune og Ungdomsrådet.

Hard Rock Halleluja

Nicolai Pape Mortensen orienterede om planerne om 
afholdelse af hard rock koncert. Nicolai Pape Mortensen, 
koncertudvalget og BjŒrn Jensen går videre med 
projektet.

Kristoffer Kristensen kunne oplyse, at opslag om 
bandudveksling er udarbejdet og vil blive ophÕngt i 
Lydpotten.

Kristoffer Kristensen kunne oplyse, at arbejdet med 
udarbejdelse af koncertmanual er påbegyndt. Kristoffer 
Kristensen orienterer lŒbende bestyrelsen om arbejdet 
hermed.

6. ±velokaleudvalget

Nicolai Pape Mortensen fremlagde tilbud på trommesÕt. 
IndkŒb af Tama Star Classic sÕt er anbefalet af flere 
trommeslagere. Udgiften til investeringen udgŒr ca. 
38.000 kr. uden hardware. 

Bestyrelsen besluttede at indkŒbe 3 stk. Tama Star 
Classic trommesÕt. Nicolai  Pape Mortensen forsŒger 
at sÕlge de gamle trommesÕt bedst muligt.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at Õldre 
mikrofonstativer fra studiet er udsat i Œvelokalerne, et i 
hvert lokale.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at arbejdet med 
opsÕtning af kabelbakker i Œvelokale 1 endnu ikke er 
påbegyndt. Kabelbakker forventes dog opsat inden for 
ca. 1 måned.

Ny gulvmonitor er som forsŒg sat op i Œvelokale 2. 
ForelŒbig er reaktionerne positive. Monitoren kostede 
ca. 3.900 kr. AfhÕngig af resultatet af dette forsŒg, vil 
bestyrelsen overveje at udstyre Œvelokale 1 og 3 med 
tilsvarende monitorer.

7. Studieudvalget

Tommy Kauslund Simonsen kunne oplyse, at der afholdes 
studiekursus den 18. og 25. juni 2006. Tilmelding 
forekommer på hjemmesiden. Der er reklameret for 
kurset på hjemmesiden, pr. nyhedsmail og ved opslag.

Tommy Kauslund Simonsen kunne oplyse, at servicering 
af computeren i studiet på et ıautoriseretı Apple 
vÕrksted bliver for dyrt. Alternativet foreslået af 
vÕrkstedet er, at vi selv sŒrger for udskiftning af 
nŒdvendige dele.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at eventuel 
investering til indkŒb af en ny studiecomputer vil udgŒre 
ca. 27.000 kr. Bestyrelsen besluttede af udskyde en 
sådan investering.
 

8. Kontoret

Silkeborg Kommunes rygeforbud blev drŒftet. Tommy 
Kauslund Simonsen udarbejder udkast til ansŒgning om 
dispensation, blandt andet på baggrund af de af 
medlemmerne udfyldte spŒrgeskemaer.

Mads Thyde orienterede om ORA, den nye Organisation 
for Rytmiske AmatŒrmusikere. Mads Thyde er valgt til 
bestyrelsen for den nye forening. Medlemskab af 
foreningen koster pt. 500 kr. pr. år.

Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 5.000 kr. til 
ORA.

Bestyrelsen besluttede at udgifter til transport i 
forbindelse med reprÕsentation af Rytmisk Musik 
Silkeborg dÕkkes med statens takster for 
kŒrselsgodtgŒrelse.

Tommy Kauslund Simonsen kunne oplyse, at ansŒgning 
om tilskud vedr. Œvecontainer ikke er aktuelt for 
foreningen, idet Tuborg alene vil stille Œvecontainer  op i 
byerne Århus, KŒbenhavn, HillerŒd og Odense.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at der endnu ikke 
er kommet svar fra bestyrelsen for Rampelys på Rytmisk 
Musik Silkeborgs henvendelse angående tilskud til 
lysanlÕg.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at arbejdet med 
eventuel udvidelse af foreningens arbejdsområder ikke er 
påbegyndt.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at nye medlemmer 
under 18 år bliver bedt om indhentelse af forÕldres 
underskrift ved indmeldelse.
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Nicolai Pape Mortensen kunne herudover oplyse, at en ny 
scanner er blevet indkŒbt til kontoret. 

Bestilling af pap-container er tilsyneladende ikke blevet 
gennemfŒrt hos leverandŒren. Nicolai Pape Mortensen 
fŒlger op herpå.

9. Eventuelt

Nicolai Pape Mortensen retter henvendelse til Silkeborg 
Kommune, idet der igen er problemer med kloakken. 
Sidst dette var tilfÕldet, blev kloakrŒrene frÕset for 
nedgroede rŒdder.

Efter flere klager fra medlemmerne besluttede 
bestyrelsen at indkŒbe ny forstÕrker med radio til 
opholdsrummet, idet lyden i den nuvÕrende forstÕrker 
falder ud. Eventuel mulighed for reparation undersŒges 
dog.

Medlemstal pr. 1. maj 2006
 A-medlemmer 122
 B-medlemmer 12
 D-medlemmer 22
Medlemstal pr. 1. juni 2006
 A-medlemmer 124
 B-medlemmer 12
 D-medlemmer 23

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

Referent
Tommy K. Simonsen
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