
Bestyrelsesmøde 09.08.2010

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

Den økonomiske situation er tilfredsstillende. 

Rykkerprocedure er igangsat igen efter en længere periode, 
hvor der ikke er blevet sendt rykkere ud til medlemmer. Niels 
Peter Nielsen er blevet sat ind i systemet og påser fremover, 
at der hver måned gennemføres rykkerprocedure. 

Bestyrelsen drøftede indholdet af medlemskontrakterne i 
relation til reglerne for udmeldelse. Der var enighed om, at 
fjerne kravet om 1 måneds varsel til den første i en måned. 
Udmeldelse kan herefter ske uden varsel, dog således, at der 
skal betales kontingent for den måned, hvor medlemmet 
opsiger medlemskabet. 

En nabo har klaget over larm i nattetimerne. Niels Peter 
Nielsen har besøgt naboen og samtidig ved opslag i Lydpotten 
og på hjemmesiden gjort samtlige medlemmer opmærksomme 
på vigtigheden af, at der ikke øves eller spilles høj musik 
medmindre døre og vinduer er lukkede. 

Niels Peter Nielsen kontakter Carlsberg for at klage over 
sodavandsautomatens støjniveau.

Niels Peter Nielsen kontakter Silkeborg Kommune og rykker for 
klipning af hækken, der er vokset gevaldigt i sommerperioden, 
og udskiftning af frostsprængte fliser.

Niels Peter Nielsen indkøber mobiltelefon til brug for kontoret.

Tommy K. Simonsen følger op på mulighederne for ny skiltning 
udendørs.

Tommy K. Simonsen arbejdere videre med at undersøge 
mulighederne for trådløst netværk til Lydpotten.

4. Øvelokaler

Den forsvundne mikrofon er dukket op igen, så kan vi konklu-
dere, at den heldigvis ikke var stjålet.

Nye sangeffekter er opsat.

5. Studiet

Presonus Monitor Station er indkøbt og sat op. 

Studiecomputeren er opdateret med OS X Snow Leopard, 
Digital Performer 7.2 og Waves 7.

Niels Peter Nielsen arbejder stadig på aftale om møde med 
Jacob Bredahl for gode råd og vejledning om studiet.  

6. Arrangementer

Midtjysk Metal Mayhem er planlagt til afholdelse den 5. februar 
2011 på Performers House. Der arbejdes på at finde bands til 
arrangementet.  

Udvekslingskoncert i efteråret med et band fra Rytmisk Musik 
Silkeborg og Århus er aflyst indtil videre, da det århusianske 
band ikke kan garantere afholdelse af koncert i Århus. 

Der arbejdes på afholdelse af rock arrangement i samarbejde 
med Performers House i efteråret.

Niels Peter Nielsen arrangerer en sommerfest for Rytmisk 
Musik Silkeborgs medlemmer. 

7. Eksterne relationer

Rundvisning på Den Kreative Skole blev desværre aflyst. Vi 
håber rundvisningen kan blive til noget ved en senere lejlighed. 

8. Eventuelt

Fremtidige bestyrelsesmøder er foreløbigt fastsat til 4. oktober, 
13. december 2010 og den 14. februar 2011. 
 .
Medlemstal 
pr. 1/5: A - 115 / B - 21 / D - 30
pr. 1/6: A - 119 / B - 21 / D - 30
pr. 1/7: A - 118 / B - 21 / D - 30
pr. 1/8: A - 112 / B - 20 / D - 30

Afbud fra Nicolai Pape Mortensen og Kristoffer Kristensen. 
Ingen fraværende. 

Referent Tommy K. Simonsen
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