
BestyrelsesmŒde 14.06.2008

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. Konstituering

Mads Thyde blev valgt til formand, Kristoffer Kristensen til 
næstformand og Tommy K. Simonsen til kasserer.

4. Administrative procedurer

Administrative procedurer for Rytmisk Musik Silkeborg blev 
gennemgået og vedtaget. 

5. Generalforsamling

Forløbet af generalforsamlingen blev drøftet, herunder bestyrel-
sens tiltag for at få flere medlemmer til at møde op. Der var 
enighed om, at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende 
ligesom medlemsfremmødet var tilfredsstillende. 

6. Kontoret

Der er pt. ca. 170 medlemmer af foreningen. 

Indførelse af online øvelokalebooking system blev drøftet.

Nicolai Pape Mortensen og Tommy K. Simonsen har deltaget i 
møde hos Silkeborg Kommune, hvor den eksisterende aftale 
om lån af lokaler blev drøftet. 

7. Øvelokaleudvalget

Medlemmernes henstillen af udstyr i øvelokalerne blev drøftet. 
Brian Sørensen og Nicolai Pape Mortensen udarbejder udkast 
til regler og retningslinier for medlemmernes brug af øveloka-
lerne til eget udstyr.

8. Studieudvalget

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

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

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

9. Eksterne aktiviteter

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

10. Koncertudvalget

Forløbet af arrangementet Midtjysk Metal Mayhem i Lunden 
blev drøftet. Arrangementet forløb godt og der var en god 
stemning blandt publikum og bands. Det endelige resultat af 
arrangementet er endnu ikke opgjort, men det forventes at 
underskuddet bliver mellem 15.000 og 20.000 kr. Såfremt 
arrangementet skal afholdes næste år, skal der arbejdes mere 
med tilskud og sponsorater og måske et andet tidspunkt, da 
der i dagene op til arrangementet havde været andre store 
metal-arrangementer.   

11. Eventuelt

Udsat.

Medlemstal pr.  1/3 1/4 1/5 1/6 
A-medlemmer  105  111 119 123
B-medlemmer  18 18 17 18
D-medlemmer  22 21 26 28

Fraværende var Klavs Pallesen. 

Referet
Tommy K. Simonsen
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