
Bestyrelsesmøde 04.10.2010

1. Valg af ordstyrer og referent

Nicolai Pape Mortensen blev valgt til ordstyrer og Tommy K. 
Simonsen til referent.
  

2. Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

3. Kontoret

I forbindelse med Niels Peter Nielsens fravær på grund af 
turne med sit band gennemfører Rene Jepsen en erhvervs-
praktik periode. I perioden vil Rene Jepsen varetage nødvendige 
daglige funktioner og i øvrigt arbejde på en ny hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede, at foreningen ikke fremover udlejer 
øvelokale- eller studieudstyr.

Nicolai Pape Mortensen arbejder videre med mulighed for 
etablering af ny belysning i øvelokaler.

Niels Peter Nielsen og Nicolai Pape Mortensen har været i 
dialog med en af vores naboer, der har klaget over støj. 
Silkeborg Kommune er involveret i sagen. Bestyrelsen beslut-
tede, at vi naturligvis samarbejder med Silkeborg Kommune i 
denne sag. Klager fra naboen henvises dog fremover til 
Silkeborg Kommune.  

Medlemskontrakter og betingelser mangler opdatering mht. 
betingelser i forbindelse med udmeldelse. 

Niels Peter Nielsen har været i kontakt med Carlsberg i 
fobindelse med sodavandsautomatens støjniveau. Der er intet 
at gøre. 

Hækken er blevet klippet. Niels Peter Nielsen følger op overfor 
Silkeborg Kommune med henblik på udskiftning af 
frostsprængte fliser.

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

Problemer med medlemmernes opbevaring af udstyr i øveloka-
lerne blev drøftet. Bestyrelsen er enige om at indføre nye 
regler vedrørende opbevaring af udstyr. Niels Peter Nielsen, 
Nicolai Pape Mortensen og Tommy K. Simonsen arbejder 
videre med at gennemføre ny løsning på udstyrs-
problematikken.

Nicolai Pape Mortensen kontakter leverandør for udskiftning af 
rør i basforstærkere.

5. Studiet

Niels Peter Nielsen vil efter hjemkomst fra turne arbejde på 
aftale om møde med Jacob Bredahl for gode råd og vejledning 
om studiet.  

6. Arrangementer

Sommerfesten gik godt og havde ca. 20 deltagere. 

Der har været afholdt et arrangement på Rampelys, hvor 
Crematoria og Sickness Within spillede. Arrangementet forløb 
tilfredsstillende. 

Midtjysk Metal Mayhem er planlagt til afholdelse i starten af 
2011. Der arbejdes på at finde de sidste bands til arrange-
mentet, hvorefter promotion arbejdet kan gå i gang. Forinden 
Niels Peter Nielsen tager på turne orienterer Niels Peter 
Nielsen bestyrelsen om status på arrangementet og kontakt til 
bands.  

Bestyrelsen drøftede fremtidige arrangementer, herunder evnt. 
afløser for Ung Rock, samarbejde på tværs af institutioner mv.

Der arbejdes på at afholde julefrokost den 18. december 
2010, kl. 15 for medlemmer og gæster. Mads Gøttler er 
ankermand på julefrokosten.   

7. Eksterne relationer

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

Rampelys afholder meldemsmøde den 27. oktober 2010 på 
Rampelys. Nicolai Pape Mortensen m.fl. deltager.

8. Eventuelt

Fremtidige bestyrelsesmøder er foreløbigt fastsat til 13. 
december 2010 og den 14. februar 2011. 
 .
Medlemstal 
pr. 1/9: A - 122 / B - 19 / D - 32
pr. 1/10: A - 122 / B - 19 / D - 32

Afbud afbud. Kim Jensen var fraværende. 

Referent Tommy K. Simonsen
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