Bestyrelsesmøde 05.04.2010
1. Valg af ordstyrer og referent

7. Studiet

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

Neumann mikrofonen lider af periodiske fejl, der desværre gør
mikrofonen ubrugelig. Mikrofonen kan ikke repareres. Bestyrelsen overlader det til studieudvalget, der består af Nicolai Pape
Mortensen, Niels Peter Nielsen, Rene Jepsen og Søren Dybdal
at finde en mulig afløser til mikrofonen.

2. Konstituering
Nicolai Pape Mortensen blev valgt til formand uden modkandidater. Mads Thyde blev valgt til næstformand uden modkandidater. Tommy K. Simonsen blev valgt til kasserer uden modkandidater.

3. Administrative regler
De administrative regler blev godkendt dog med følgende
bemærkninger;
Øvetider - Det bør præciseres, at medlemmer er berettiget til
faste øvetider, såfremt der er plads i øvelokalerne.
Studieleje - Priserne stiger med ca. 25 % for udlejning til
ikke-medlemmer.
Bestyrelsen vil arbejde på udarbejdelse af ordensreglement.
Det bør af de administrative regler fremgå, at udlejning af
øvelokaler til ikke-medlemmer koster 75 kr. pr. øvetid.

Endvidere overlades det til studieudvalget at fremkomme med
forslag til ny mikser.

8. Arrangementer
Påskefrokosten den 1. april 2010 var en succes.
Der arbejdes på at afholde Ung Rock i juni måned - alternativt i
august eller september - på Rampelys. Niels Peter Nielsen er
tovholder.

9. Kontoret
Den nye samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune indebærer,
at Rytmisk Musik Silkeborg selv sørger for rengøring. Bestyrelsen har valgt at afsætte 5 ugentlige timer til rengøring, og
arbejdet varetages af Niels Peter Nielsen.

Tommy K. Simonsen arbejder på indarbejdelse af førnævnte
bemærkninger samt udarbejder udkast til ordensreglement.

Niels Peter Nielsen og Tommy K. Simonsen arbejder sammen
om den fortsatte instruktion i brug af administrationssystem
mv.

4. Referat fra sidste møde

10. Eksterne relationer

Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

5. Evaluering af generalforsamling
Bestyrelsen er tilfredse med forløbet af generalforsamlingen,
selvom bestyrelsen kunne ønske at se flere fremmødte
medlemmer.
Næste generalforsamling er foreløbig fastsat til afholdelse den
19. marts 2011. Niels Peter Nielsen undersøger, hvorvidt det
er muligt at booke Rampelys denne dato. Bestyrelsen vil
arbejde på at få information om afholdelse af næste generalforsamling ud til medlemmerne i god tid.
Drøftelserne på generalforsamlingen under punktet „eventuelt„
blev herefter drøftet af bestyrelsen. Bestyrelsen er enige om at
opsætte følgende mål for 2010;
- forbedret opmagasineringsmuligheder i øvelokale 2
- udskiftning af dør til toilet (Nicolai Pape Mortensen og Kim
Jensen)
- undersøgelse og opfyldelse af eventuelt behov for nye
baskabinetter til øvelokalerne (Nicolai Pape Mortensen og
Niels Peter Nielsen)
- undersøgelse af opfyldelse af behov for ny mikser til studiet
(studieudvalget)
- undersøgelse af mulighederne for udskiftning af nøgle og
alarmsystem i Lydpotten (Niels Peter Nielsen)

6. Øvelokaler
Der er bestilt 3 nye mikrofoner - Shure SM58 Beta - til øvelokalerne. Herudover er der bestilt nye sangeffekter til erstatning
for de eksisterende effekter, der er nedslidte og for dyre at
reparere. Der er endvidere bestilt 2 nye trommestole.

Rytmisk Musik Silkeborg deltog desværre ikke i generalforsamling i foreningen Rampelys.
Der skal indhentes børneattester for samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Tommy K. Simonsen sørger for udabejdelse af skemaer, der skal underskrives. Indhentelse af børneattester skal bekræftes overfor Silkeborg Kommune.
Tommy K. Simonsen har anmodet Silkeborg Kommune om
udbetaling af ubrugt tilskud for 2009. Der er endnu ikke
kommet svar herpå.
Bestyrelsen har udtrykt ønske om rundvisning på Den Kreative
Skole. Niels Peter Nielsen kontakter Klavs Pallesen for aftale
herom.

11. Eventuelt
Fremtidige bestyrelsesmøder er foreløbigt fastsat til 21. juni,
9. august, 11. oktober, 13. december 2010 og den 14.
februar 2011. Der afholdes bestyrelsesmiddag lørdag den 12.
juni 2010. Niels Peter Nielsen reservere lokaler.
Der afholdes endnu en arbejdsdag den 8. maj 2010. Niels
Peter Nielsen laver opslag herom og er „arbejdsformand„. .
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