
BestyrelsesmŒde 04.09.2008

1. Valg af ordstyrer og referent

Tommy K. Simonsen blev valgt til ordstyrer og referent.

2. Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer. 

3. Kontoret

Medlemstallet ligger stabilt mellem 160 og 170 medlemmer. 
Ny printer er indkøbt til kontoret. Udgiften udgør ca. 4.000 kr.

Nicolai Pape Mortensen sørger for omrokering af A-nøgler hos 
tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Nicolai Pape Mortensen undersøger sikkerheds- og lovgivnings-
mæssige muligheder for at stille trådløst internet til rådighed 
for medlemmer af Rytmisk Musik Silkeborg i Lydpotten. 

Nøgler til studiet kan åbne værkstedet, men værkstedet hører 
under kontorområdet på alarmsystemet. Nicolai Pape Morten-
sen undersøger, hvorvidt det er muligt at ændre dette. 

Bestyrelsen besluttede at indkøbe ny loftsbelysning til opholds-
rummet, herunder sofaområdet. Nicolai Pape Mortensen 
sørger herfor.

For at opnå administrative lettelser besluttede bestyrelsen at 
brug af kontanter skal minimeres. Det vil således ikke længere 
være muligt for medlemmer at betale kontingent mv. kontant 
på kontoret. Ved fremtidige udlejninger af studiet, herunder til 
polterabends, vil der blive afkrævet forudbetaling via bank. 
Anvendelse af kontanter kan dog ikke helt undgås i forbindelse 
med salg fra automat og i forbindelse med arrangementer.

Musikforeningen UPCOME har forespurgt, hvorvidt Rytmisk 
Musik Silkeborg er interesseret i sammen med diverse andre 
foreninger at investere i en projektor, der skal installeres på 
Rampelys. Bestyrelsen er posivitive overfor ideén og Nicolai 
Pape Mortensen går videre med ideén i forhold til Musikfor-
eningen UPCOME.

4. Øvelokaleudvalget

Svindet af filtpuder til trommesættene er meget stort. Bestyrel-
sen besluttede, at alle filtpuder for fremtiden markeres tydeligt 
med foreningens initialer. 

En gulvmonitor er forsvundet fra øvelokalerne. Det er ikke 
muligt at indkøbe en tilsvarende, da modellen ikke længere 
produceres. Nicolai Pape Mortensen sørger for indkøb af en 
lignende model. Efter forslag fra et medlem undersøger Nicolai 
Pape Mortensen mulighederne for at investere i mindre 
yderligere gulvmonitorer, da disse er yderst populære hos 
vokalister og korsangere. På grund af pladshensyn i lokalerne 
undersøges det, hvorvidt der findes mindre modeller på marke-
det. 

Da Rytmisk Musik Silkeborg kan konstatere stigende reaktions-
tider hos vor nuværende sædvanlige leverandør af musikudstyr, 
undersøges det, hvorvidt andre kan levere den ønskede 
service.

På grund af stigende utilfredshed hos medlemmerne vedrø-
rende brug af hinandens udstyr igangsætter Nicolai Pape 
Mortensen en ’skiltekampagne’, hvor det præciseres, at det 
ikke er tilladt uden tilladelse at benytte andre medlemmers 
udstyr - og jo naturligvis er ganske uacceptabelt at fjerne 
foreningens udstyr fra lokalerne.

Da ingen af vore medlemmer ønsker frivilligt at servicere 
foreningens trommesæt, besluttede bestyrelsen at udlodde 3 
sæt kvalitets trommestikker pr. måned til en ny trommeansvar-
lig. Funktionen kræver, at trommesættene i øvelokalerne tilses 
og serviceres 2 gange pr. uge. Nicolai Pape Mortensen laver 
opslag herom. 

Bestyrelsen besluttede at der skal monteres hjul under højtaler-
stativerne i øvelokale 2. Nicolai Pape Mortensen sørger herfor.

5. Studieudvalget

Skabet til udstyr i øvelokale 1 er næsten færdigt, og det er 
blevet rigtig flot og vil gøre det lettere at indspille i øvelokale 1. 
Bestyrelsen besluttede efter forslag fra medlemmer at sætte 
lysdæmper på lyset i kontrolrummet. Herudover besluttedes 
det at indkøbe sofabord og billeder til væggene, så det bliver 
lidt mere hyggeligt, nu når al indspilningsudstyret er placeret i 
skabet i øvelokale 1, hvilket har givet mere plads i kontrol-
rummmet.

Afholdelse af studiekurser må desværre igen udsættes på 
grund af frafald af en instruktør, men forventes gennemført 
oktober og november.

På trods af at Digital Performer nu er kommet i version 6 og 
Waves effekter i version 4, besluttede bestyrelsen at udsætte 
opdateringerne, på grund af de umiddelbare reaktioner på 
kompabillitet på diverse fora på internettet. 

Bestyrelsen besluttede efter forslag fra studieudvalget at 
investere i et stk. Sennheiser MD441-U mikrofon, 2 stk. 
SSSnake M6 Multicore multikabler, 2 stk. Acousti Pro Produc-
tion Buddy XL skærme, 1 stk. Radial Engineering Pro DI direkt-
boks, 1 stk. Radial Engineering Pro 48 DI direktboks, 3 stk. 
mikrofonstativer K&M 210/6 og diverse stik. Forventet samlet 
investering ca. 12.000 kr.

6. Eksterne aktiviteter

Udsat.

7. Koncertudvalget

Planlagt arrangement den 13. september 2008 er aflyst, da 
der opstod problemer med at finde et band fra Rytmisk Musik 
Silkeborg, der har mulighed for at spille denne dag. 

Arrangement den 6. december 2008 gennemføres med 
vinderen af LiveContest 2008 og lokalt band. 

Midtjysk Metal Mayhem 2008 gav et forventet underskud på 
ca. 16.000 kr. På trods af dette besluttede bestyrelsen, at 
støtte arbejdet med at gentage arrangementet. Anmeldelserne 
og publikums reaktioner har været utrolige positive. Det blev 
drøftet at flytte arrangementet frem til starten af 2009.

8. Eventuelt

Intet.

Medlemstal pr.  1/7 1/8 1/9 
A-medlemmer  124  124 118 
B-medlemmer  19 20 20 
D-medlemmer  30 30 31 

Fraværende var Klavs Pallesen, Jonas Bak, Brian Løvenholt og 
Mads Thyde (sygdom).

Referent Tommy K. Simonsen
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