
Bestyrelsesmøde 12.03.2009

1. Valg af ordstyrer og referent

Mads Thyde blev valgt til ordstyrer og Tommy K. Simonsen blev 
valgt til referent.

2. Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

3. Kontoret

Der er indkøbt trådløs dankort maskine til brug for indbetalin-
ger på kontoret og til koncerter. Anska÷elsesum ca. 7.500 kr. 
Den månedlige udgift udgør ca. 100 kr.

Da Rampelys har indkøbt LCD skærme er arbejdet med at 
indkøbe projektor sat i bero.

Der er bestilt film til opsætning i alle vinduer, således at indkig i 
øvelokaler hindres. Udgift ca. 3.500 kr.

Prisen for maling af troltex lofter i øvelokaler undersøges af 
Nicolai Pape Mortensen.

Priser for udskiftning af loftsbelysning undersøges af Nicolai 
Pape Mortensen.

Kontortiderne ændres efter ønske fra musikkonsulenten. Disse 
er fremover mandage og torsdage kl. 9 til kl. 18.

4. Øvelokaleudvalget

Intet til behandling.

5. Studieudvalget

2 studiekurser er afholdt.

6. Eksterne aktiviteter

Mads Thyde orienterede om tilsyneladende administrative 
problemer i ORA. På grund af manglende tid ser Mads Thyde 
sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen i ORA.

Mads Thyde deltager i årsmøde i Kulturrådet den 24. marts 
2009.

Foreningen Rampelys afholder generalforsamling den 30. 
marts 2009, kl. 19 på Rampelys. Mads Thyde, Nicolai Pape 
Mortensen m.�fl. deltagere på vegne af Rytmisk Musik 
Silkeborg.

7. Koncertudvalget

Midtjysk Metal Mayhem 2009 blev afholdt 7. marts 2009 på 
Performers House. Forholdene var helt i top. Der var 156 
betalende publikummer. Alt i alt et yderst vellykket arrange-
ment. Silkeborg Kommune støttede arrangementet med 
10.000 kr. Det forventes at arrangementet giver et mindre 
underskud.

Næste arrangement afholdes i midten af maj 2009 på Rampe-
lys.

8. Generalforsamling og økonomi

Regnskab 2008 blev godkendt af bestyrelsen til forelæggelse 
for generalforsamlingen. Regnskabet sendes til revision hos 
den generalforsamlingsvalgte revisor.

Budget 2009 blev godkendt af bestyrelsen til forelæggelse for 
generalforsamlingen, idet det dog blev besluttet at afsætte 
50.000 kr. til jubilæumsarrangement, da det i 2009 er 20 år 
siden Musikøvehuset Lydpotten blev etableret.

Generalforsamling afholdes den 28. marts 2009 kl. 17 i 
Lydpotten. Det blev besluttet at forsøge at lægge op til �ere 
drøftelser og debatter på generalforsamlingen, hvilket til en vis 
grad har været hindret de sidste par år ved afholdelse af 
generalforsamlingen på Rampelys. Der serveres mad og drikke 
til deltagende medlemmer.

9. Eventuelt

Intet.

Medlemstal 2008 pr.  1/10  1/11  1/12
A-medlemmer   120  125  124
B-medlemmer   19  19  19
D-medlemmer   29  29 27

Medlemstal 2009 pr.  1/1  1/2
A-medlemmer   127  126
B-medlemmer   19  20
D-medlemmer   26  29

Fraværende var Klavs Pallesen, Jonas Bak og Brian Løvenholt.

Referent Tommy K. Simonsen
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