
Bestyrelsesmøde 28.02.2008

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

Der er blevet indkøbt en ny computer til kontoret, da den 
gamle brændte sammen.

Regning for tilskud fra DSI Stalden vedrørende afholdelse af 
koncerter på Hede Rytmer 2007 er udstedt til DSI Stalden. Vi 
afventer betaling, der dog ikke kan forventes inden for de 
næste 3-4 måneder. 

Der er endnu ikke købt en ny telefon til kontoret. Nicolai Pape 
Mortensen indkøber denne, når det bliver nødvendigt.

4. Øvelokaleudvalget

Effekterne er ophængt i øvelokalerne igen. 

Investering i nye baskabinetter blev drøftet. Prisen for 3 stk. 
Ampeg kabinetter andrager ca. 17.000 kr. Bestyrelsen beslut-
tede at udskyde endelig stillingtagen til den mulige investering 
til efter generalforsamlingen. 

En monitor er forsvundet fra øvelokalerne. Der er ikke tegn på 
indbrud. Nicolai Pape Mortensen sørger for indkøb af ny 
monitor til erstatning herfor.  

5. Studieudvalget

Der er blevet indkøbt en Mac Pro til studiet. Indkøb af plug-ins 
afventer bekræftelse af kompabillitet fra producenten. 

Nicolai Pape Mortensen arbejder stadig sammen med Bue 
Højlund på færdiggørelsen af studieskabet. 

I forbindelse med opsætning af den nye studiecomputer vil 
AD/DA konverteren fra Metric Halo blive taget i brug.

Tommy K. Simonsen undersøger mulige datoer for afholdelse 
af studiekursus i april.  

Udkast til studietilbud til de kommunale institutioner er under 
udarbejdelse ved Nicolai Pape Mortensen. 

6. Eksterne aktiviteter

Mads Thyde orienterede om arbejdet i Silkeborg Musiksamråd,  
Silkeborg Kulturråd og ORA. Mads Thyde deltager i generalfor-
samlingen i ORA og ORA Midt, hvor Mads Gøttler og Nicolai 
Pape Mortensen også deltager. 

Der afholdes årligt møde i kulturrådet den 26. marts 2008. 
Bestyrelsen sørger i videst mulige omfang for at deltage ved 
mødet. 

Nicolai Pape Mortensen har deltaget i møde arrangeret af 
Foreningen Rampelys om afholdelse af en musikkonference. 
Bestyrelsen afventer yderligere herom fra Foreningen Rampe-
lys forinden der foretages i yderligere i denne anledning. 

Nicolai Pape Mortensen deltager i saludvalgsmøder på Rampe-
lys. 

7. Koncertudvalget

Bestyrelsen drøftede afholdelse af fremtidige koncerter og 
samarbejder i denne forbindelse.  

9. Generalforsamling

Efter drøftelser blev det besluttet, at udlove en IPod Nano til 
deltagere i generalforsamlingen for at tiltrække medlemmerne. 
Forplejningen vil i år bestå af buffet.

Efter generalforsamlingen vil dørene blive åbnet for koncert 
med Meta og et band fra Plekter-samarbejdet.

Regnskab 2007 og Budget 2008 blev gennemgået og vedta-
get. Regnskabet sendes til revision hos revisor til fremlæggelse 
på generalforsamlingen. 

10. Eventuelt

Indkøb af projektor til brug ved arrangementer mv. blev drøftet. 
Det blev besluttet at indkøbe en sådan. Den forventede investe-
ring udgør ca. 10.000 kr. 

Medlemstal pr.  1/12 1/1 1/2 
A-medlemmer  115  113 110
B-medlemmer  15 16 18
D-medlemmer  21 21 22

Fraværende var Trygvi Restorff í Brekkunum og Klavs Pallesen. 

Referet
Tommy K. Simonsen
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