Bestyrelsesmøde 11.02.2007
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
Rytmisk Musik Silkeborg, Den Kreative Skole arrangerer en koncert den
15. februar 2007 på Rampelys med 4 lokale bands. Koncerten går under
navnet „Vinter Rock„. Koncerten arrangeres som led i Kulturugen i
Silkeborg. Desværre har det ikke været muligt for Den Kreative Skole at
stille med 2 bands som aftalt. Fra Rytmisk Musik Silkeborg deltager No
Prisoners Music og Martin N. Band. Der er gratis entré til koncerten. Det
økonomiske resultatet forventes delt mellem arrangørerne.
Den 30. marts 2007 afholdes generalforsamling på Rampelys. Kristoffer
Kristensen sørger for at finde 2 - 3 bands, der har lyst til at spille. Entré
bliver 30 kr.

4. Øvelokaleudvalget
De nye trommesæt er sat ud i øvelokalerne og det er bestyrelsens
opfattelse, at medlemmerne er meget tilfredse.
Swingsfinx har ydet 25.000 kr. i støtte til de nye trommer. Et stort tak skal
lyde til foreningen fra både bestyrelse og medlemmer.

6. Kontoret
Nicolai Pape Mortensen orienterede om økonomien.
Bestyrelsen besluttede vanen tro at kompensere for manglende
aflønning af musikkonsulenten fra Den Kreative Skole. Problemet opstår
hvert år i december, når det afsatte beløb til løn til musikkonsulenten fra
Den Kreative Skole er opbrugt.
Rengøringshjælpen har sagt op. Nicolai Pape Mortensen undersøger
ved Silkeborg Kommune, hvorvidt de ugentlige timer kan overføres til
Rytmisk Musik Silkeborg, således at vi selv fremover står for rengøringen.
Mads Thyde orienterede om ORA (Organisationen for Rytmiske Amatørmusikere).
Rampelys har - efter krav fra Rytmisk Musik Silkeborg - besluttet at
tilbagebetale det i 2005 ydede tilskud på 10.000 kr. til Rytmisk Musik
Silkeborg. Tilbagebetalingen sker efter afholdelse af møde med formanden Lars Rasmussen og kasserer Heine S. Okholm fra Rampelys og Mads
Thyde og Tommy K. Simonsen fra Rytmisk Musik Silkeborg.
Eventuel udvidelse af foreningens arbejdsområder blev drøftet. Nicolai
Pape Mortensen mener ikke det er muligt pt. at igangsætte udvidelse af
arbejdsområder pga. manglende tid mv.
På forespørgsel kunne bestyrelsen oplyse, at A-medlemskab til 150 kr. pr.
måned giver ret til 2 faste øvetider. Såfremt et medlem ønsker flere faste
øvetider (f.eks. ved deltagelse i flere bands) koster 2 yderligere faste
øvetider 100 kr. ekstra pr. måned. Yderligere 2 faste øvetider koster
ligeledes 100 kr. ekstra pr. måned.

De gamle trommesæt er solgt til højestbydende efter annoncering ved
opslag.
En forventet trommeworkshop med Crafton (leverandør til de nye
trommer) har desværre vist sig at være umulig at gennemføre.
Der vil blive indkøbt 2 stk. Yamaha hihat-stativer, da eksisterende er gået
i stykker.
Nicolai Pape Mortensen vil stå for at få lavet kasser til effekterne i
øvelokalerne, således at disse kan genopsættes.
Kristoffer Kristensen og Nicolai Pape Mortensen har endnu ikke modtaget skriftlige tilbud vedrørende køb af nye rørguitarforstærkere.

5. Studieudvalget
Behovet for nye studiekurser blev drøftet. Det er indtrykket, at der ikke
pt. er behov for nye studiekurser. Nicolai Pape Mortensen holder øje
med, hvorvidt behovet ændrer sig.
Der opsat akustikregulering i studiet.
Der er indkøbt ny stortrommemikrofon EV, 2 stk. AKG, guitarmikrofon
EV, vokal skærm, Korg midi keyboard, midicontroller, spiderophæng til
mikrofon samt nye kabler til studiet. Samlet investering udgør ca. 17.000
kr.

8. Generalforsamling
Forslag til regnskab 2006 og budget 2007 blev godkendt. Regnskabet
sendes herefter til revisor.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Tommy K. Simonsen, Kristoffer
Kristensen og Jens Lunde Jacobsen (udtrådt). Herudover skal der
vælges 2 suppleanter.
Generalforsamlingen afholdes den 30. marts 2007, kl. 18 - 21 på Rampelys. Traditionen tro vil der være gratis sandwich, øl og vand.
Nicolai Pape Mortensen sørger for leje af projektor og for skriftlig
indkaldelse af medlemmerne. Forslag til regnskab og budget lægges ud
på hjemmesiden.

9. Eventuelt
Mads Thyde orienterede om nyheder i ORA. Der skal afholdes stiftende
generalforsamling i Silkeborg for region Midtjylland. I denne forbindelse
vil ORA arrangere koncert på Rampelys med bands fra region Midtjylland. Mads Thyde står foreløbigt for arrangementet.
Medlemstal pr.
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Bestyrelsen valgte efter nøje overvejelser farve på de nye gardiner til
studiet, der bliver lavet af professionelle. Forventet udgift ca. 3.000 kr.

Fraværende var Jonas Bak. Afbud fra Kristoffer Kristensen og Mads
Gøttler.

Rørpreamp’en er nu tilsluttet, dog mangler spdif kabel for optimal
funktion. Kablet er bestilt.

Referet
Tommy K. Simonsen

NS10 højtalerne er sluttet til igen efter at have været ude af drift i en
længere periode.
Der er blevet klaget over støj fra monitorsystemet. Monitorcontrolleren
(BigKnob) sendes til rensning. Nicolai Pape Mortensen sørger herfor.
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