
Bestyrelsesmøde 01.07.2012

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Konstituering af bestyrelsen

Jonathan H. Jespersen blev valgt som næstformand.

3. Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt.

4. Administrative procedurer

Samtlige eksisterende administrative procedurer blev vedtaget.

5. Kontoret

Niels Peter Nielsen orienterede kort om status fra kontoret. 

Niels Peter Nielsen har via opslag orienteret medlemmerne om det 
opsatte Sound Ear. 

Niels Peter Nielsen har via opslag orientering medlemmerne om forbud-
det mod anvendelse af triggere. 

Niels Peter Nielsen er igang med indhentelse af tilbud på udskiftning af 
låsesystem. 

Der har været afholdt møde med projektmedarbejder hos Silkeborg 
Kommune om mulighederne for at arrangere koncerter for unge i 
Silkeborg. 

Det er bestyrelses opfattelse, at der bør indføres en ny inddeling af 
øvetider, således at �ere har mulighed for at benytte lokalerne. Punktet 
genoptages når der skal ske udskiftning af låsesystem.

6. Øvelokaler

Søren Nielsen arbejder videre med planene om indkøb af nye guitarfor-
stærkere. 

Der er stadig problemer med medlemmernes anvendelse af skabe / 
hylder. Niels Pet er Nielsen taler med de medlemmer, der ikke helt kan 
�nde ud af at begrænse sig. 

I forbindelse med indførelse af forbud mod anvendelse af triggere bør 
samtlige sanganlæg være fuldt ud funktionsdygtige, således at eventuel 
e�ekt af forbuddet kan ’måles’. Niels Peter Nielsen tjekker samtlige 
anlæg for fejl.

7. Studie

Studiekursus afholdes så vidt mulig i slutningen af august. Kurset i 
slutningen af juni måtte desværre a�yses. 

Der indkøbes ny kontorstol til studiet. Niels Peter Nielsen sørger herfor. 

8. Arrangementer

Interne og eksterne arrangementer blev drøftet.

Der arbejdes på at afholde 2 koncertarrangementer i efteråret, både i 
september og november. Niels Peter Nielsen og Søren Nielsen arbejder 
videre hermed. 

Der har været afholdt ’Lyd & Byg’ i Lunden. Enkelte bands spillede til 
arrangementet ellers var der tale om dj-musik. Søren Nielsen undersø-
ger mulighederne for at bestyrelsen kan besøge nogle af kræfter bag 
arrangementet.

Afholdelse af interne koncerter i form af FLOORSHOW blev drøftet. Niels 
Peter Nielsen arbejder videre hermed.

9. Eventuelt

Det blev besluttet, at der indkøbes nye stole til opholdsrummet.

Indretning af opholdsrummet i Lydpotten blev drøftet, herunder 
mulighed for opsætning af persienner og ny sofa. 

Næste møde afholdes 2/9 kl. 15 i Lydpotten.
 
Medlemstal 1/7 
A-medlemmer 107 
B-medlemmer 23 
D-medlemmer 31 
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