
BestyrelsesmŒde 03.09.2006

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. Konstituering

Mads Thyde blev valgt til bestyrelsesformand. Kristoffer 
Kristensen blev valgt til nÕstformand. Jens Lunde 
Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen. Niels Peter Nielsen 
er indtrådt i stedet.

4. Koncertudvalget

Koncerterne på Hede Rytmer 2006 blev evalueret. Der 
var enighed om at koncerterne var en succes, dog var 
det Õrgeligt, at den oprindelige plan med begrÕnset 
entré for publikummer alene med adgang til Rytmisk 
Musik Silkeborgs telt ikke kunne gennemfŒres. Under 
koncerterne lŒrdag aften oplevede vi strŒmafbrydelse, 
hvilket var meget uheldigt. PR for koncerterne var helt i 
top, men desvÕrre blev koncerterne ikke annonceret på 
hovedscenen på en tilfredsstillende måde. 
Koncertudvalget vil arbejde for allerede i år at få et 
planlÕgningsmŒde med DSI Stalden vedrŒrende Hede 
Rytmer 2007. Rytmisk Musik Silkeborg modtog stŒtte 
fra DSI Stalden på 15.000 kr., fra Silkeborg Kommune på 
5.000 kr. og fra Ungdomsrådet på 3.500 kr. Endeligt 
regnskab er endnu ikke udarbejdet.

Planerne om afholdelse af hard rock koncert i 2006 er 
udskudt. Der arbejdes dog på, at afholde en stŒrre hard 
rock koncert i 2007.

Kristoffer Kristensen kunne oplyse, at Rytmisk Musik 
Silkeborg afholder koncert den 16. september 2006 på 
Rampelys med deltagelse af Elephant Overdrive fra 
Silkeborg og SlingShotSuck fra Århus. 

Bestyrelsen henstillede til, at alle medhjÕlpere ved 
arrangementer bÕrer de hvide tee-shirts med Rytmisk 
Musik Silkeborgs logo.

5. ±velokaleudvalget

DesvÕrre har det vist sig umuligt at kŒbe de 
trommesÕt, som bestyrelsen besluttede ved sidste 
mŒde. Nicolai Pape Mortensen og Niels Peter Nielsen vil i 
samarbejde med trommeslagere i Rytmisk Musik 
Silkeborg forsŒge at finde alternative trommesÕt.

Nicolai Pape Mortensen foreslog indkŒb af 2 yderlige 
monitorer til Œvelokale 1 og 3, da medlemmerne er glade 
for monitoren i Œvelokale 2. Investering udgŒr ca. 8.000 
kr. Bestyrelsen besluttede at indkŒbe 2 stk. monitorer. 

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, der er problemer 
med mixeren i Œvelokale 3. Reparation ivÕrksÕttes 
hurtigst muligt.

Mads Thyde påpegede, at radiatoren i Œvelokale 1 er 
faldet ud af vÕggen. Nicolai Pape Mortensen sŒrger for 
reparation heraf. 

 

Nicolai Pape Mortensen oplyste, at der ikke er problemer 
med de udsatte mikrofonstativer. Der har heller ikke 
vÕret yderligere problemer basforstÕrker, da der nu 
regelmÕssigt ca. 1 gang pr. måned foretages justering. 
Niels Peter Nielsen påpegede, at der er problemer med 
lukkemekanismen på vinduet i Œvelokale 3. Nicolai Pape 
Mortensen sŒrger for reparation heraf. 

6. Studieudvalget

Tommy Kauslund Simonsen kunne oplyse, at studiekursus 
planlagt til den 18. og 25. juni 2006 blev aflyst på grund af 
manglende tilmeldinger. Nicolai Pape Mortensen 
opsÕtter opslag om interessen for nyt kursus ved hjÕlp 
af forhåndstilmeldinger.

Tommy Kauslund Simonsen kunne oplyse, at servicering 
af computeren endnu ikke er foretaget. 

Det har desvÕrre vist sig overordentlig besvÕrligt at få 
den Œnskede hjÕlp til lydregulering af studiet. Nicolai Pape 
Mortensen retter fornyet henvendelse til den fagkyndige 
Œnskede hjÕlper, men såfremt der ikke kan forventes 
hjÕlp fra denne side, må der arbejdes på en alternativ 
lŒsning.
 

7. Kontoret

Bestyrelsen besluttede at afvente ansŒgning om 
dispensation vedrŒrende rygeforbud. Der er opsat 
rygning forbudt skilte og askebÕger ved indgangen. Alle 
bestyrelsesmedlemmer vil irettesÕtte medlemmer, der 
eventuelt ikke overholder forbuddet.

Mads Thyde orienterede om ORA (Organisationen for 
Rytmiske AmatŒrmusikere). 

Nicolai Pape Mortensen oplyste, at medlemstallet må 
forventes at falde, da 2-3 bands er gået i oplŒsning. 

Bestyrelsen for Rampelys har besvaret Rytmisk Musik 
Silkeborgs henvendelse angående tilskud til lysanlÕg. Det 
blev besluttet at rette fornyet henvendelse til bestyrelsen 
for Rampelys med krav om yderligere oplysninger.

Nicolai Pape Mortensen kunne oplyse, at arbejdet med 
eventuel udvidelse af foreningens arbejdsområder bliver 
påbegyndt i det små i den kommende fremtid. 

8. Eventuelt

Mads Thyde orienterede om afholdelse af 
netvÕrksmŒder med Den Kreative Skole, Muffis og 
Musisk Aftenskole. MŒderne forventes at blive afholdt 
regelmÕssigt i fremtiden.

Mads Thyde orienterede om afholdelse af mŒde med 
Freddie Davidsen fra Silkeborg Kommune om Rytmisk 
Musik Silkeborgs situation nu og i fremtiden.

Medlemstal pr.   1/7 1/8 1/9

A-medlemmer  120 116 112
B-medlemmer  11 12 12
D-medlemmer  23 23 23

Ingen fravÕrende.

Referet
Tommy K. Simonsen
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