
BestyrelsesmŒde 11.05.2009

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. Musikkonsulent

Ansættelsesudvalget har gennemgået indgåede ansøgning og 
gennemført ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere. 
Ansættelsesudvalget indstillede til bestyrelsen, at Bjørn Jensen 
ansættes som musikkonsulent.  

Bestyrelsen besluttede at ansætte Bjørn Jensen. 

Bjørn Jensen træder hermed ud af bestyrelsen og 1. suppleant 
Kristoffer Kristensen træder ind i bestyrelsen i stedet. 

Timetallet udgør pt. 24 1/2 time, der med fast kontortid 
mandage fra kl. 15 til kl. 21, tirsdage og torsdage fra kl. 11 til 
kl. 17. 4 timer afsat til rengøring placeres mandage og 
torsdage efter behov. 2 1/2 timer afsættes til afholdelse af 
koncerter mv.

4. Kontoret

Udsat. 

5. Øvelokaler

Endnu en sanghøjtaler er sendt til reparation. Musikkonsulent 
Bjørn Jensen undersøger markedet for nye sanganlæg.

Musikkonsulent Bjørn Jensen udarbejder brugsanvisning til 
effekterne til sanganlæggene. 

6. Studiet

I tilfælde af at studieudstyr er til reparation opsættes for 
fremtiden opslag herom på studieskabet. 

7. Koncertudvalget

Der arbejdes videre med planlægningen af Midtjysk Metal 
Mayhem samt fejringen af Rytmisk Musik Silkeborgs 20 års 
fødselsdag. 

Der udarbejdes i samarbejde med DSI Stalden planer og beskri-
velser af Rytmisk Musik Silkeborgs arbejdsopgaver mv. under 
Hede Rytmer 2009.

8. Eksterne aktiviteter

Udkast til bestyrelsens brev til bestyrelsen for Rampelys blev 
godkendt. Musikkonsulent Bjørn Jensen afsender brevet. 

9. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om ændring af øvetider. Det 
blev besluttet indledningsvist at forsøge at rydde op i øvetiderne 
ved at kræve at bands med faste øvetider skal bekræfte disse. 
Musikkonsulent Bjørn Jensen foretager det videre fornødne i 
denne henseende. 

Herefter vil bestyrelsen evaluere øvetidssituationen. Endvidere 
blev implementeringen af webbaseret bookingssystem drøftet 
samt muligheden for at indføre øvetider á 3 timer istedet for 
som nu 4 timer. 

Behovet for en mobiltelefon til musikkonsulenten blev drøftet. 
Bestyrelsen besluttede at bemyndige musikkonsulent Bjørn 
Jensen til indkøb af passende mobiltelefon i Rytmisk Musik 
Silkeborgs navn til brug for musikkonsulenten. Mobiltelefonen 
skal alene anvendes, når musikkonsulenten er på arbejde og 
må ikke tages med hjem.

Følgende fremtidige mødedatoer blev fastlagt for 2009: 18. 
august 2009, 28. september 2009, 30. oktober 2009 
(udflugt), 23. november 2009.

Medlemstal pr.   1/5
A-medlemmer   127
B-medlemmer   19 
D-medlemmer   29

Fraværende var Kristoffer Kristensen. Ingen afbud. Afgående 
musikkonsulent Nicolai Pape Mortensen deltog i bestyrelsesmø-
det.

Referent Tommy K. Simonsen
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