
BestyrelsesmŒde 16.04.2009

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Konstituering

Som formand blev Mads Thyde valgt, som næstformand 
Jesper Riis-Hansen og som kasserer Tommy K. Simonsen.

3. Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

4. Administrative procedurer

Foreningens administrative procedurer blev godkendt dog 
således, at disse tilrettes med hensyn til kontant betaling, der 
ikke længere er mulig. 

5. Musikkonsulent

Nicolai Pape Mortensen har opsagt sin stilling til fratræden 30. 
april 2009. Stillingsannonce indrykkes i Midtjyllands Avis den 
22. april med ansøgningsfrist den 29. april. Jobsamtaler 
afholdes hurtigst muligt herefter. 

Timetallet udgør pt. 24 1/2 time.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et ansættelsesudvalg, der 
består af Mads Thyde, Jesper Riis-Hansen og Kevin Aguyar 
Brix. 

6. Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling blev godkendt uden kommenta-
rer.

7. Kontoret

Bestyrelsen besluttede at forøge hensættelser fra 2.500 kr. 
pr. måned til 3.000 kr. pr. måned.

Medlemstallet er stabilt.

Nicolai Pape Mortensen foreslog afholdelse af en arbejdsdag, 
hvor der kan males i øvelokalerne. Nicolai Pape Mortensen 
arbejder videre hermed og tidspunkt fastsættes på næste 
møde. 

8. Øvelokaler

Bjørn Jensen undersøger markedet for nye sanganlæg. Vi 
begynder at kunne mærke, at udgifterne på sanganlæggene 
stiger.

Der er ikke længere problemer med, at filtpuder på tromme-
sættene forsvinder.

9. Studiet

Bjørn Jensen undersøger muligheder og priser for skift til 
ProTools istedet for Digital Performer. 

Bestyrelsen diskuterede problemet med overhør mellem studie-
lokalet og øvelokale 1. Bjørn Jensen vil forsøge at spørge en 
sagkyndig om eventuelle løsninger på problemet, som vi selv 
kan udføre. 

10. Eksterne aktiviteter

Nicolai Pape Mortensen og Bjørn Jensen deltog i generalfor-
samling i Rampelys. 

Bestyrelsen besluttede at rette skriftlig henvendelse til bestyrel-
sen for Rampelys med bestyrelsens forslag til forbedringer af 
spillestedet, herunder fjernelse af fotostater, sortmaling af 
loftsplader, sortmaling af reol ved indgang og påsætning af hjul, 
trækning af kabler til tilslutning af computer til nye skærme, 
opslag af kode til trådløst netværk samt en hurtigere internet-
forbindelse.

Der har været afholdt årsmøde i Kulturrådet. Mads Thyde blev 
valgt til næstformand. Der har ligeledes været afholdt årsmøde 
i Musiksamrådet. Mads Thyde var på valg og blev valgt ind i 
rådet igen.  

11. Koncertudvalget

Bjørn Jensen og Nicolai Pape Mortensen foreslog afholdelse af 
MMM over 2 dage med deltagelse af 13 bands fra Danmark, 
Polen og Grækenland. 

Forslaget blev modtaget med begejstring af bestyrelsen og 
forslaget blev drøftet. Bjørn Jensen og Nicolai Pape Mortensen 
arbejder videre med planen. 

Desværre har vi oplevet mangel på bands fra foreningen til 
Hede Rytmer arrangementet, der afholdes den 3. - 5. juli 
2009. Bestyrelsen diskuterede, hvorledes Rytmisk Musik 
Silkeborg kan profileres mere på scenen. Medhjælpere skal så 
vidt muligt findes blandt vore medlemmer. Nicolai Pape Morten-
sen udarbejder allerede nu opslag herom. 

12. Eventuelt

Mads Thyde foreslog en ændring af øvetidssystemet, således 
at øvetider inddeles i f.eks. 5 perioder på en dag; kl. 8-11, kl. 
11-14, kl. 14-17, kl. 17-20, kl. 20-23. Forslaget blev drøftet 
og udsat til næste møde. 

Fejringen af foreningens 20-års fødselsdag blev drøftet. Der 
arbejdes videre med en plan om een eller flere koncerter. 
Bestyrelsen valgte at nedsætte en udvalg, der foreløbigt består 
af Nicolai Pape Mortensen, Mads Thyde og Jesper 
Riis-Hansen.

Medlemstal 2009 pr.  1/3  1/4
A-medlemmer   127  126
B-medlemmer   19  20
D-medlemmer   26  29

Fraværende var Mads Gøttler. Afbud fra Kevin Aguyar Brix,  
Kristoffer Kristensen og Klavs Pallesen. 

Referent Tommy K. Simonsen
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