
Bestyrelsesmøde 03.06.2012

1. Valg af ordstyrer og referent

Søren Nielsen blev valgt til ordstyrer og Tommy K. Simonsen til referent. 

2. Konstituering af bestyrelsen

Søren Nielsen blev valgt til formand og Tommy K. Simonsen til kasserer. 
Valg af næstformand blev udsat til næste møde.

3. Administrative procedurer

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

4. Kontoret

Niels Peter Nielsen orienterede kort om status fra kontoret. 

Niels Peter Nielsen har deltaget i et møde med Silkeborg Kommune, 
hvor Sound Ear situationen blev drøftet. Foranlediget af ønske fra 
Silkeborg Kommune udarbejder Niels Peter Nielsen opslag til medlem-
merne om Sound Ear.

Niels Peter Nielsen igangsætter udskiftning af samtlige låse og nøgler i 
Lydpotten. En ny øvetidsindeling blev ligeledes drøftet. Det er bestyrel-
ses opfattelse, at der bør indføres en ny inddeling, således at �ere har 
mulighed for at benytte lokalerne. Punktet drøftes på næste møde.

5. Øvelokaler

På foranledning af drøftelserne på generalforsamlingen drøftede 
bestyrelsen investeringer i nyt øvelokaleudstyr.

Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at købe 3 combo 
guitarforstærkere, der skal supplere det eksisterende udstyr. På sigt er 
det bestyrelsens opfattelse, at de eksisterende Peavy Penta toppe bør 
udskiftes. Guitarinteresserede medlemmer af bestyrelsen vælger, hvilke 
combo forstærkere der skal købes efter en afprøvning. Det forventes, at 
resultat af afprøvning foreligger inden næste møde.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for at købe nye basforstærkere, 
men ingen beslutning blev tru�et.

Med hensyn til sanganlæg har vi oplevet at diskantenhederne i 
højtalerne bliver brændt af alt for ofte. Bestyrelsen besluttede midlerti-
digt at indføre forbud mod at anvende triggere for at se, hvorvidt et 
sådant forbud afhjælper problemet. Forbuddet indføres ved Niels Peter 
Nielsens beslutning og gælder indtil 1. december 2012.

6. Studie

Studiekursus afholdes så vidt mulig i weekenden 30/6 - 1/7. Niels Peter 
Nielsen undersøger forinden næste bestyrelsesmøde, hvornår det er 
muligt at afholde yderligere studiekurser.

7. Arrangementer

Interne og eksterne arrangementer blev drøftet.

Der arbejdes på at afholde 2 koncertarrangementer i efteråret. 

Niels Peter Nielsen og Søren Nielsen kommer med oplæg til drøftelse af 
interne og eksterne arrangementer til næste møde. 

8. Eventuelt

Niels Peter Nielsen undersøger mulighederne for at opsætte meddele-
ses blok i fællesrummet.

Niels Peter Nielsen undersøger mulighederne for at opsætte 
whiteboards eller lignende i øvelokalerne.

Søren Nielsen undersøger muligheder for at Jonas Risvig laver YouTube 
indslag om Rytmisk Musik Silkeborg / Lydpotten.

Fremtidige møder afholdes så vidt dette er muligt 1. søndag i måneden 
kl. 15 i Lydpotten. Der afholdes ikke møde i august. Møder afholdes 
således; 1/7 - 2/9 - 7/10 - 4/11 - 2/12

 
Medlemstal 1/3 1/4 1/5 1/6
A-medlemmer 113 110 108 107 
B-medlemmer 20 21 22 23 
D-medlemmer 31 31 31 31 

Referent Tommy K. Simonsen
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