Bestyrelsesmøde 12.04.2011
1. Valg af ordstyrer og referent

6. Støjklager

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

Silkeborg Kommune, Teknisk afdeling har henvendt sig i forbindelse
med kommunens modtagelse af flere klager over støj. Kommunen
ønsker foreningens kommentarer til klagerne. Tommy K. Simonsen
formulerer foreningens bemærkninger til klagerne.

Det nye bestyrelsesmedlem, Søren Nielsen, og den nye suppleant,
Morten Aslak, blev budt velkommen.

2. Referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

3. Konstituering
Da samtlige bestyrelsesmedlemmer ikke var tilstede blev punktet udsat
til næste møde.

4. Administrative procedurer
Bestyrelsen blev opfordret til at gennem de administrative procedurer
for foreningens virke til næste møde, hvor punktet genoptages.

7. Nøgler
Bestyrelsen besluttede at udskifte samtlige nøgler i musikøvehuset.
Niels Peter Nielsen gennemfører udskiftningen, når der er tid hertil.
Samtidig skal der gennemføres en opdatering af kodesystemet.
Niels Peter Nielsen indhenter A-nøgler hos tidligere medlemmer af
bestyrelsen og udleverer A-nøgler til de nye medlemmer af bestyrelsen.

8. Opbevaring af udstyr
Et aktivt medlem (guitarist) har for fremtiden alene mulighed for at
opbevare maksimalt eet guitarkabinet i Lydpotten. Ethvert kabinet skal
være tydeligt mærket med navn på ejeren.

Bestyrelsen besluttede at ændre forretningsordenen således, at det ikke
længere vil være nødvendigt at et bestyrelsesmedlem skal sidde i et
udvalg. Ændringen skal vedtages igen på næste bestyrelsesmøde
forinden denne træder i kraft.

Der etableres 7 stk. kabinetparkeringspladser og 3 trommeparkeringspladser i øvelokale 2.

5. Bestyrelsesdag

Søren Nielsen foreslog opsætning af rullegardiner i øvelokalerne.
Bestyrelsen vedtog forslaget og Niels Peter Nielsen sørger herfor.

Bestyrelsen besluttedes at den årlige bestyrelsesmiddag finder sted den
7. maj 2011, hvor bestyrelsen mødes kl. 14. Det skal forsøges, at der
denne dag kan tages billeder til hjemmesiden.

Foreningens støvsuger er gået i stykker. Nicolai Pape Mortensen sørger
for indkøb af ny.

9. Eventuelt

Niels Peter Nielsen er i perioden fra 31. marts til 25. april 2011 på tourne.
Niels Peter Nielsen afholder ferie i perioden. I denne periode er der
indgået aftale om rengøring af lokalerne. Afløseren aflønnes 5 timer pr.
uge.
Afbud fra Mads Gøttler.
Referent Tommy K. Simonsen
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