
Bestyrelsesmøde 05.07.2011

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. Konstituering

Søren Nielsen blev ensstemmigt valgt til bestyrelsesformand og Mads 
Thyde til næstformand. 

4. Administrative procedurer

Administrative procedurer for foreningens virke blev vedtaget. 

Bestyrelsen besluttede at ændre forretningsordenen således, at det ikke 
længere vil være nødvendigt at et bestyrelsesmedlem skal sidde i et 
udvalg. 

Ændringen blev ligeledes vedtagest på sidste bestyrelsesmøde, hvorfor 
ændringen træder i kraft nu.

5. Kontoret

Søren Nielsen og Niels Peter Nielsen sørger for ophængning af det af 
bestyrelsen udarbejdede og vedtagne ordensreglement. Endvidere skal 
der snarest følges op på, hvorledes medlemmer opbevarer udstyr i 
Lydpotten. Det er bestyrelsens holdning, at de vedtagne ændringer og 
regler skal overholdes fuldt ud på nuværende tidspunkt. 

6. Studiet

Interesserede medlemmer af bestyrelsen opfordredes af Niels Peter 
Nielsen til at deltage i en studiedag hos Jacob Bredahl i Århus. Mødet 
afholdes primært for at undersøge, hvilken mixer der vil egne sig til 
studie i Rytmisk Musik Silkeborg. 

7. Koncerter mv.

Søren Nielsen og Niels Peter Nielsen fremlagde plan for arrangementer i 
resten af 2011. 

Der arbejdes på at holde en sommerfest sidst i juli, en arbejdsdag 
ligeledes sidst i juli, metalkoncert på Rampelys den 1. september, 
rockkoncert på Rampelys 30. september, alternativekoncert på Rampe-
lys den 14. oktober. Endvidere er der planer om at afholde workshop i 
Lydpotten i november og naturligvis julefrokost i december. 

8. Eventuelt

Mads Thyde orienterede om eksterne relationer. 

Det blev drøftet at lade nye kræfter tage over på administrationen af 
hjemmesiden. Søren Nielsen og Morten Aslak var ikke afvisende overfor 
ideen om at overtage admnistrationen. Tommy K. Simonsen indkalder til 
møde, hvor opbygning mv. gennemgås. 
 
Medlemstal 1/5 1/6 1/7
A-medlemmer 111 112 116
B-medlemmer 22 22 22
D-medlemmer 31 31 31

Afbud fra Jesper Riis-Hansen.

Referent Tommy K. Simonsen
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