Bestyrelsesmøde 15.11.2007
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.

Med hensyn til studiekurser er dato herfor endnu ikke fastlagt.
Tommy K. Simonsen undersøger mulige datoer og kontakter
Jan Blütghen eller Frederik Panduro. Tommy K. Simonsen
undersøger muligheder for at søge støtte til afholdelse af
kurserne.
Udkast til studietilbud til de kommunale institutioner er under
udarbejdelse ved Nicolai Pape Mortensen.

3. Kontoret

6. Eksterne aktiviteter

Nicolai Pape Mortensen orienterede om økonomien, der ser
fornuftig ud.

Mads Thyde orienterede om arbejdet i Silkeborg Musiksamråd,
Silkeborg Kulturråd og ORA. Mads Thyde har deltaget i dialogforum i kommunalt regi - et åbent møde, hvor deltagerne kom
med konkrete handlingsforslag, der skal forelægges politikerne.

Optegnelser af medlemmer fra Den Kreative Skole er blevet
gennemgået med Den Kreative Skole. Der var 10 Dmedlemmer, der ikke længere var tilmeldt Den Kreative Skole.
Disse er blevet kontaktet af Nicolai Pape Mortensen, og foreløbigt er en person overgået til A-medlem.
Nicolai Pape Mortensen foreslog indkøb af ny telefon til kontoret, da den eksisterende er ved at gå i stykker. Bestyrelsen
besluttede at indkøbe en ny telefon. Nicolai Pape Mortensen
sørger herfor.
Indkøb af ny computer til kontoret blev drøftet. Foreløbigt
undersøges muligheder for at udvide den eksisterende computer. Der er indkøbt ekstern harddisk til backup af systemerne.
Bestyrelsen besluttede at foretage hensættelser i år 2007 til
fremtidige investeringer i forbindelse med nye øvelokaler.
Foreløbigt hensættes et beløb på 20.000 kr. Fra januar og
fremover hensættes månedligt et beløb på 2.500 kr.

4. Øvelokaleudvalget

Kristoffer Kristensen har deltaget i den officielle åbning af 47
nye øvelokaler i Århus. Øvelokalerne administreres af foreningen MONO, som Rytmisk Musik Silkeborg arbejder sammen
med.

7. Koncertudvalget
Koncertdatoer på Rampelys i 2008 er booket: 16/2, 29/3,
10/5, 13/9 og 6/12.
Der afholdes koncert den 1. december 2007 på Ramplys med
Patrick Alexander og Allan Østergaard med band. Kristoffer
Kristensen og Nicolai Pape Mortensen har styr på PR i form af
pressemeddelelser samt plakater. Endvidere vil der blive bragt
interview med Patrick Alexander i Midtjyllands Avis i ugen op til
koncerten.
Afholdelse af større arrangement med genre-musik i år 2008
blev drøftet. Der arbejdes videre med planerne ved Nicolai
Pape Mortense og Kristoffer Kristensen.

Jonas Bak foreslog reparation af baskabinet, da hjulene er
ekset. Nicolai Pape Mortensen sørger herfor.
Der arbejdes stadig på nye solide stålophæng til effekterne.
Investering i nye baskabinetter blev drøftet. Nicolai Pape
Mortensen indhenter tilbud på nye Ampeg kabinetter.

5. Studieudvalget
Tommy K. Simonsen oplyste, at der pt. går rygter om en
snarlig opdatering af Mac Pro computeren fra Appel, hvorfor
indkøbet heraf foreløbigt er udsat. Af samme årsag er PCI kort
samt plug-ins ikke indkøbt endnu. Bestyrelsen tilsluttede sig
udsættelsen indtil videre.
Nicolai Pape Mortensen arbejder stadig sammen med Bue
Højlund på færdiggørelsen af studieskabet.

8. Eventuelt
Der afholdes julefrokost den 22. december 2007 for medlemmer og gæster i Lydpotten. Egenbetaling udgør 80 kr. pr.
person. Bestyrelsen, suppleanter og musikkonsulenten deltager
uden egenbetaling.
Medlemstal pr.
A-medlemmer
B-medlemmer
D-medlemmer

1/10
119
12
31

1/11
118
14
21

Fraværende var Trygvi Restorff í Brekkunum, Kim Jensen og
Klavs Pallesen.
Referet
Tommy K. Simonsen
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