
BestyrelsesmŒde 19.11.2006

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

Kristoffer Kristensen oplyste, at alt forløber planmæssigt i 
forbindelsen med koncerten den 2. december 2006 med 
Alphabeat og Easy Parker - begge bands fra København. 
Alphabeat (tidl. Sodastar) honoreres ekstraordinært med 
5.000 kr. Udgifter til transport til Easy Parker er makisimeret 
til 1.000 kr. Silkeborg Kommune er søgt om tilskud på 5.000 
kr. til dækning af honoraret til Alphabeat.

Regnskaber for Hede Rytmer 2006 og Ung Rock den 4. 
november 2006 er under udarbejdelse og vil blive fremlagt på 
næste bestyrelsesmøde. Ung Rock forløb godt, selvom der var 
lidt problemer med transportfunktionen. 

Koncertudvalget vil forsøge at booke Rampelys i slutning af 
januar, marts 2007 (generalforsamling), september 2007 
(Ung Rock) og i december 2007. Herudover planlægges 
koncerter afholdt i forbindelse med Hede Rytmer 2007.

Julefrokost afholdes den 22. december 2007 i Lydpotten. 
Tommy K. Simonsen står foreløbigt for arrangementet. Der 
budgetteres med et underskud på ca. 5.000 kr.

4. Øvelokaleudvalget

De nye trommesæt - Tama StarClassic Performer - er bestilt 
og forventes leveret i januar 2007. Prisen for 3 sæt uden 
hardware er 65.910 kr. Leverandøren har ydet rabat på 
23.260 kr. og den endelige pris er således 42.650 kr., hvilket 
svarer til ca. 14.200 kr. pr. sæt.

Der er indkøbt 3 stk. nye stortrommepedaler - Iron Cobra 
HP900P. Udgiften hertil er 4.350 kr.

De eksisterende trommesæt vil blive solgt til højstbydende. 
Nicolai Pape Mortensen sørger for opslag herom og selve 
salget.

Der er indkøbt nye Soundcraft mixere. Prisen for 3 stk. er ca. 
7.500 kr. De gamle mixere indgik i handlen. Vejledning til 
mixerne er under udarbejdelse og vil blive hængt op i 
øvelokalerne af Nicolai Pape Mortensen.

Renovering af øvelokalerne skrider planmæssigt frem. Radiator 
i øvelokale 1 og vindue i øvelokale 3 er repareret. Øvelokale 2 
er malet. Del af dæmpningen i øvelokale 1 er nedtaget, men 
lokalet mangler at blive malet.

Nicolai Pape Mortensen undersøger, hvorvidt det er muligt at 
der arrangeres trommeworkshop, når de nye trommesæt 
leveres.

Kristoffer Kristensen og Nicolai Pape Mortensen undersøger, 
hvorvidt der findes egnede rørguitarforstærkere til en rimelig 
pris.

5. Studieudvalget

Tommy Kauslund Simonsen kunne oplyse, at der blev afholdt 
studiekurser den 14. og 15. oktober 2006. Formen af 
kurserne blev drøftet. Der var enighed om, at formen og 
kursernes indhold til tilfredsstillende. Der er evt. basis for 
afholdelse af endnu et kursus i starten af det nye år. 

Der arbejdes på en alternativ løsning af lydregulering af 
kontrolrummet. Vinduet i kontrolrummet er blevet vendt, 
således at dette nemmere kan åbnes.

Der er bestilt ekstra RAM til studiecomputeren. Desuden er 
der bestilt nye blæsere, der skal installeres for at mindske 
støjen fra computeren.

Stortrommemikrofonen er gået i stykker. Det har vist sig for 
dyrt at reparere mikrofonen. Nicolai Pape Mortensen foreslog 
indkøb af Electro Voice stortrommemikrofon til ca. 5.000 kr. 
Mikrofonen er blevet anbefalet af fagfolk. Bestyrelsen 
besluttede at indkøbe mikrofonen.  

Studieudvalget arbejder på at anskaffe gardin til vinduet mellem 
øvelokale 1 og kontrolrummet.

Studieudvalget vil arbejde på at få tilsluttet rørpreamp’en 
hurtigst muligt.
 

6. Kontoret

Nicolai Pape Mortensen orienterede om økonomien. 

Rygeforbuddet blev drøftet. Medlemmerne overholder 
forbuddet, men der kan til tider findes cigaretskodder i 
lokalerne primært efter weekenden. Bestyrelsen vurderede dog 
problemet til at være yderst begrænset.

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

Rytmisk Musik Silkeborgs ydelse af tilskud på 10.000 kr. i 
2005 til Rampelys til indkøb af lysanlæg blev drøftet. 
Bestyrelsen for Rampelys har oplyst, at tilskuddet ikke er 
anvendt til lysanlæg - men til indkøb af et flygel. Dette er sket 
uden Rytmisk Musik Silkeborgs forudgående accept. 
Bestyrelsen kan alene beklage hændelsesforløbet og besluttede 
enstemmigt på baggrund af disse oplysninger at anmode om 
tilbagebetaling af tilskuddet. 

Eventuel udvidelse af foreningens arbejdsområder blev drøftet. 
Nicolai Pape Mortensen påbegynder arbejdet med etablering af 
booking service.

7. Eventuelt

Mads Thyde orienterede om afholdelse af netværksmøder med 
Den Kreative Skole, Muffis og Musisk Aftenskole. Møderne 
forventes at fortsætte. 

Medlemstal pr.   1/10 1/11
A-medlemmer  108 112
B-medlemmer  12 10
D-medlemmer  23 23

Fraværende var Niels Peter Nielsen (suppleant) og Klavs 
Pallesen (observatør).

Referet
Tommy K. Simonsen
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