Bestyrelsesmøde 21.05.2007
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. Referat fra generalforsamling
Referat blev gennemgået. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

4. Konstituering
Mads Thyde blev valgt til formand og Kristoffer Kristensen blev
valgt til næstformand.

5. Administrative regler og procedurer
De administrative regler og procedurer for den daglige drift
blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Da alle skabe i øvelokalerne benyttes af medlemmerne valgte
bestyrelsen efter forslag fra Nicolai Pape Mortensen at genindføre skabsleje på 100 kr. pr. kvartal, hvilket træder ikraft pr.
1. juli 2007.

6. Kontoret
Nicolai Pape Mortensen orienterede om økonomien.
Der er indgået aftale om vask af viskestykker og håndklæder.
Ordningen koster 15 kr. pr. kilo vasketøj.
Nicolai Pape Mortensen orienterede om musikkonsulentens
arbejdsopgaver, der med det nuværende medlemstal på over
160 medlemmer ikke forsvarligt kan varetages med det nuværende timetal på 17 1/2 time pr. uge. På baggrund heraf
valgte bestyrelsen at forøge Rytmisk Musik Silkeborgs del af
lønnen fra 7 1/2 time pr. uge til 10 1/2 time pr. uge.
Udgiften hertil forventes at udgøre ca. 15.000 kr. pr. år.
Forøgelsen af timetallet tages op til revision efter 6 måneder
eller såfremt medlemstallet falder til under 120 medlemmer.
Nicolai Pape Mortensen sørger for oprydning i depot, herunder
udsmidning af gammelt defekt udstyr.

På grund af omfattende indkøb af reservedele og reparationer
af hardware til trommesættene, indfører Nicolai Pape Mortensen „logbog„ over reparationer mv. for nærmere at kunne
analysere, hvorvidt der er behov for justering mht. valg af
hardware mv.

8. Studieudvalget
Der er indkøbt og opsat gardiner i studiet. Pris ca. 3.500 kr.
Bestyrelsen valgte at indkøbe Waves plug-ins til studiet. Forventet investering ca. 10.000 kr.
Bestyrelsen valgte at indkøbe større skærm til computeren i
studiet. Forventet investering ca. 4.000 kr.
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om indkøb af ny converter
(AD/DA) for at forbedre lydkvaliteten på indspilninger. Tommy
K. Simonsen undersøger nærmere herom.
Nicolai Pape Mortensen sørger for udvidelse af sangbibliotek til
brug for polterabender.
Nicolai Pape Mortensen undersøger interessen blandt medlemmerne for afholdelse af yderligere studiekurser.

9. Eksterne aktiviteter
Nicolai Pape Mortensen er valgt ind i bestyrelsen for DSI
Stalden, der blandt andet afholder Hede Rytmer.
Mads Thyde er valgt ind i Silkeborg Musiksamråd samt
Silkeborg Kulturråd. Mads Thyde orienterede herom.
I et samarbejde med ORA Danmark afholdte tidligere på året
Rytmisk Musik Silkeborg generalforsamling i ORA Midt på
Rampelys, hvor adskellige musikforeninger fra Region Midt
deltog. Mads Thyde blev valgt ind i bestyrelsen for ORA Midt og
Tommy K. Simonsen blev valgt som suppleant. Aftenen blev
afsluttet med vellykket koncert på Rampelys. Efterfølgende er
Mads Thyde valgt som formand i ORA Midt, hvorfor Mads
Thyde ligeledes sidder i landsbestyrelsen for ORA Danmark.
Mads Thyde, Nicolai Pape Mortensen og Tommy K. Simonsen
har deltaget i generalforsamling i Rampelys. Forinden generalforsamlingen afholdtes møde med Silkeborg Politi, Rampelys og
de foreninger i Rampelys, der arrangere koncerter for unge.

10. Koncertudvalget

Den opmagasinerede Fostex 24-spors analoge båndoptager
sættes til salg. Nicolai Pape Mortensen sørger herfor.

Generalforsamling den 30. marts 2007 med efterfølgende
koncert forløb tilfredsstillende.

7. Øvelokaleudvalget

Generalforsamling i ORA Midt den 6. april 2007 med efterfølgende koncert forløb tilfredsstillende.

Nicolai Pape Mortensen sørger for oprydning i øvelokale 2,
ligesom der skal bygges trommehylder i lokalet.
Nye guitarforstærkere er bestilt og forventes leveret inden
længe; 3 stk. Peavy Penta 120 watts rørforstækere. Peavy
yder 5 års garanti. Investeringen udgør ca. 36.000 kr.
Vejledende udsalgspris udgør ca. 45.000 kr.

RMS har i samarbejde med diverse ungdomsafdelinger af
fagforeninger arrangeret koncerter ved 1. maj møde i
Silkeborg. RMS sørgede for musikdelen af arrangementet. Der
er evt. tale om en tilbagevendende begivenhed.
Næste opgave er Hede Rytmer 2007, hvor RMS skal præsenterer 8 bands. Koncertudvalget arbejder videre med arrangementet. Nicolai Pape Mortensen søger om støtte til arrangementet hos Silkeborg Kommune og Silkeborg Ungdomsråd.
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11. Eventuelt
Der udleveres RMS teeshirts til alle bestyrelsesmedlemmer.
Alle nye medlemmer får keyhangers ved indmelding.
Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmiddag på egnet
sted den 16. eller 22. juni 2007. Bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter, musikkonsulent og observatør indbydes.

Medlemstal pr.
A-medlemmer
B-medlemmer
D-medlemmer

1/3
121
9
24

1/4
122
9
25

1/5
123
9
26

Afbud fra Jonas Bak, Trygvi Restorff í Brekkunum og Klavs
Pallesen.
Referet
Tommy K. Simonsen

Det blev besluttet at skifte web-leverandør til One.com, da der
er problemer med den nuværende leverandør. Nærmere
information følger til personer med e-mail adresser. Tommy K.
Simonsen sørger herfor.
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