
Bestyrelsesmøde 21.02.2011

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

Niels Peter Nielsen skal på turne med sit band The Kandidate i perioden 
1. april til 25. april. Kontoret vil således være lukket i denne periode.

Da bestyrelsen ikke skønner behovet for trådløst internet i øvelokalerne 
til at være særlig stort, er planer om etablering af dette droppet.

Der afholdes generalforsamling lørdag den 19. marts 2011 på Lydpot-
ten. Niels Peter Nielsen sørger for opslag herom. Der vil ikke blive 
udsendt breve, men alene SMS’er og mails, og herudover vil der blive 
opsat opslag i musikøvehuset og generalforsamlingen vil også blive 
annonceret på hjemmesiden.

Udkast til ordensreglement blev drøftet og vedtaget. Dette annonceres 
via hjemmesiden og ved hjælp af opslag. 

Hovedlinier i årsregnskab 2010 blev gennemgået. Regnskabet og 
budget færdiggøres, og regnskabet sendes til revision forinden general-
forsamlingen. 

Nicolai Pape Mortensen tager over og følger op på ny skiltning 
udendørs og indendørs.

En nabo til musikøvehuset Lydpotten har klaget over støjgener. Der har 
været gennemført lydmålinger og afholdt møder med naboen og 
Silkeborg Kommune, der ejer bygningerne. I et forsøg på at afhjælpe 
situationen har Rytmisk Musik Silkeborg frakoblet dele af sanganlæg-
gene i øvelokalerne. Dette har dog tilsyneladende ikke haft nogen 
e�ekt, da naboen har fastholdt klagen. Sagen om naboklagen er nu 
overgået til teknisk afdeling hos Silkeborg Kommune, der efter det 
oplyste har skrevet rundt til alle naboer og spurgt, om de føler sig 
generet af lyd fra musikøvehuset. Bestyrelsen beklager situaitonen. Det 
er første gang i 22 år, at foreningen har modtaget en klage over 
generende lyd fra øvelokalerne. Bestyrelsen drøftede situationen, men 
ser sig ikke i stand til på nuværende tidspunkt at foretage sig yderligere i 
sagen.

4. Øvelokaler

Nicolai Pape Mortensen, Kim Jensen og Tommy K. Simonsen har bygget 
nye hylder i øvelokalerne. Der mangler at blive etableret „parkerings-
pladser„ til kabinetter mv.  Hylderne er færdige, dog mangler der at blive 
etableret tværstivere. Lån af en hylde er gratis for medlemsbands. 
Medlemmernes udstyr må fremover alene opbevares i/på hylderne. 
Bestyrelsen udarbejder snarest retningslinier for opbevaring af udstyr i 
musikøvehuset. 

Der er gennemført el-arbejder i øvelokalerne, hvilket har medført et hav 
af nye stikkontakter. Herudover er en radiator i øvelokale nr. 2 �yttet. 

Rytmisk Musik Silkeborg vil forsøge at sælge subwoofere til sanganlæg-
gene. E�ekten af subwooferne er minimal og desuden optager 
subwooferne plads i øvelokalerne. 

5. Studiet

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

Nye studiekurser afventer indkøb af ny mixer. Den nuværende mixer i 
studiet er udtjent.

Antallet af studiebookinger til polterabends er faldet væsentligt i 2010, 
hvilket formentlig skyldes diverse uhensigtsmæssigheder i forbindelse 
med afviklingen af polterabends i 2009. Da reklame for polterabends 
alene sker via mund-til-mund, må det forventes at det varer adskillige år 
forinden antallet af polterabends igen rammer niveauet i 2007/2008.

I 2010 har studiet gennemsnitligt været booket (via online booking) i 3,7 
timer pr. dag. Der har været 109 bookinger på i alt 1.337 timer.

6. Arrangementer

Midtjysk Metal Mayhem 2011 forløb over al forventning og var en 
kunstnerisk success. Og hermed antydes det, at publikumstallet ikke var 
tilfredsstillende for et arrangement af denne størrelse. Det må forventes 
at der bliver tale om et stort underskud. Silkeborg Kommune har støttet 
arrangementet med en underskudsgaranti på 10.000 kr., der desværre 
vil blive aktuel at benytte. Forløbet med og gennemførelse af leje af 
lokaler på Performers House har ikke været tilfredsstillende. Nicolai Pape 
Mortensen retter henvendelse til Performers House og påpeger 
uhensigtmæssigheder set fra vores side. 

Drøftelse af fremtidige arrangementer, workshops mv. udskudt   

7. Eksterne relationer

Der arbejdes stadig på at arrangere rundvisning på Den Kreative Skole.

8. Eventuelt

Næste møde ikke fastlagt. 
 
Medlemstal 
pr. 1/11: A - 120 / B - 21 / D - 31
pr. 1/12: A - 120 / B - 21 / D - 30
pr. 1/1:  A - 119 / B - 22 / D - 30
pr. 1/2:  A - 118 / B - 23 / D - 31

Afbud fra Kim Jensen. Mads Thyde var fraværende. 

Referent Tommy K. Simonsen
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