
Bestyrelsesmøde 20.09.2007

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. Kontoret

Nicolai Pape Mortensen orienterede om økonomien, der ser 
fornuftig ud også efter betaling af de seneste investeringer.

Medlemstallet blev drøftet. Der er nu 31 medlemmer fra Den 
Kreative Skole, som ifølge vor aftale med Den Kreative Skole 
ikke betaler kontingent. Nicolai Pape Mortensen sammenligner 
vore optegnelser af medlemmer fra Den Kreative Skole med 
skolen med jævnlige mellemrum. Klavs Pallesen vil undersøge, 
hvorvidt der er tale om „nye„ elever, som er kommet ind under 
Den Kreative Skole i forbindelse med kommunalreformen.

4. Øvelokaleudvalget

Nicolai Pape Mortensen oplyste, at der er indkøbt 3 Peavey 
ValveKing Slant 412 kabinetter til de nye guitarforstærkere. 

Nicolai Pape Mortensen samarbejder med Kim Jensen om 
produktion af nye solide stålophæng til effekterne.  

5. Studieudvalget

Tommy K. Simonsen fremlagde investeringsplan for studiet 
omfattende ny ad/da konverter, ny Mac computer, nyt pci kort 
samt Waves plug-ins. Forventet samlet investering ekskl. salg 
af nuværende computer ca. 49.000 kr. 

Bestyrelsen besluttede ensstemmigt at foretage de foreslåede 
investeringer. 

Nicolai Pape Mortensen fremviste nyt studieskab i øvelokale 1, 
som Bue Højlund har lavet med hjælp fra Nicolai Pape Morten-
sen. 

Afholdelse af nye studiekurser blev drøftet. Det blev besluttet at 
afholde studiekurser snarest. Tommy K. Simonsen undersøger 
mulige datoer og kontakter Jan Blütghen. Tommy K. Simonsen 
undersøger muligheder for at søge støtte til afholdelse af 
kurserne. 

Nicolai Pape Mortensen laver udkast til studietilbud til de 
kommunale institutioner.

6. Eksterne aktiviteter

Mads Thyde orienterede om arbejdet i Silkeborg Musiksamråd,  
Silkeborg Kulturråd og ORA.

Den aktuelle situation hos Muffis blev drøftet. 

7. Koncertudvalget

Koncerten den 1. september 2007 med Dinojax, Meta og 
Skedesekreter forløb godt. Desværre var der alene 72 
betalende publikummer, men de tilstedeværende fik en god 
koncertoplevelse. 

Spørgsmålet om professionelle dørmænd blev drøftet. Betyrel-
sen var enige om, at der ikke er behov herfor på nuværende 
tidspunkt. 

Koncertdatoer på Rampelys i 2008 bookes inden november af 
Nicolai Pape Mortensen og Kristoffer Kristensen. 

Der afholdes koncert den 6. oktober 2007 på Rampelys med 
Seven Pieces (Rytmisk Musik Silkeborg) og Break Even 
(Randers). Break Even spiller som led i bandudveksling. Kristof-
fer Kristensen sørger for pressemateriale til Midtjyllands Avis 
og Ekstra Posten.

Der afholdes koncert den 1. december 2007 på Ramplys med 
Patrick Alexander. Kristoffer Kristensten leder pt. efter et 
support band til koncerten. 

8. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at overlade det til Nicolai Pape Morten-
sen at fastlægge mødedatoer med ca. 6 ugers interval frem til 
næste generalforsamling. Det skal tilstræbes, at møderne 
lægges på hverdage med start kl. 18.30.  

Medlemstal pr.  1/9 
A-medlemmer  119  
B-medlemmer  12  
D-medlemmer  31

Afbud fra Trygvi Restorff í Brekkunum. 

Referet
Tommy K. Simonsen
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