Bestyrelsesmøde 02.09.2012
1. Valg af ordstyrer og referent
Søren Nielsen blev valgt til ordstyrer og Tommy K. Simonsen til referent.

2. Referat fra seneste møde

Morten Aslak sørger for etablering af direkte forbindelse fra studiet til
indspilningslokalerne ved hjælp af omkonfigurering af eksisterende
kabler.
Muligheder for finde en ny egnet sofa til studiet undersøges stadig af
Tanja Bell.

Godkendelse af referat fra seneste møde blev udsat til næste møde.

3. Kontoret
Niels Peter Nielsen orienterede kort om status fra kontoret.
Niels Peter Nielsen har undersøgt prisniveau for udskiftning af
låsesystem med briksystem. Prisen for 4 døre udgør ca. 20.000 kr.
Bestyrelsen besluttede at undersøge prisen for udskiftning af låsesystemet ikke alene til øvelokaler, men også studie og andre områder. Niels
Peter Nielsen vender tilbage herom, men såfremt prisen ikke væsentligt
overstiger 30.000 kr. besluttede bestyrelsen at systemet skal implementeres. Tanja Bell undersøger muligheder for samtidig opdatering af
alarmsystemet.

4. Øvelokaler
Der er indkøbt 3 combo guitarforstærkere af mærket Fender. Pris ca.
25.000 kr. Der er samtidig indkøbt 3 stands, der er blevet specialindrettet til Lydpotten af Morten Harboe.
Pris for udskiftning af basforstærkere udgør ca. 10.000 kr. Bestyrelsen
besluttede at indkøbe nye og mere håndterbare basforstærkere og
samtidig sælge de eksisterende Ampeg basforstærkere bedst muligt.
Det vurderes, at disse 3 basforstærkere kan sælges for over 7.000 kr.
stykket.
Forbuddet mod anvendlese af triggere har haft den effekt, at der ikke
har været problemer med sanganlæg siden forbuddets indførelse. På
denne baggrund besluttede bestyrelsen at gøre forbuddet permanent.

7. Arrangementer
Rytmisk Musik Silkeborg deltager i Smack Up 2012 på Torvet i september med 6 bands: Rapid Dominans 22/9, Dear Darling 29/9, Capacity
29/9, Akoma 28/9, Crematoria 28/9 og Almost AC/DC 28/9. Søren
Nielsen undersøger muligheder for at reklamere for Rytmisk Musik
Silkeborg under arrangementet.
Der afholdes koncert på Rampelys den 3. november, hvor Akoma m.fl.
spiller. Entré koster 50 kr. og medlemmer har fri entré. Morten Harboe
sørger for fremsendelse af relevant materiale til medier mv.
Der afholdes FLOORSHOW i Lydpotten den 6. oktober. Der er tale om et
internt arrangement, hvor alene medlemer og gæster i følge med
medlemmer kan deltage. Niels Peter Nielsen undersøger, hvilket band,
der har lyst til at vise os andre, hvad de kan. Niels Peter Nielsen sørger
ligeledes for relevant info til medlemmerne.

8. Eventuelt
Søren Nielsen har deltaget i møde på Frivilligecentret, hvor der arbejdes
med spændende planer for ungdomskulturen i Silkeborg. Søren Nielsen
deltager fortsat i drøftelserne.
Den tidligere koncertforening Upcome, der blev startet af medlemmer
fra Rytmisk Musik Silkeborg, forsøges genoplivet. Initiativet hilses
velkomment af Rytmisk Musik Silkeborg. Morten Harboe og Niels Peter
Nielsen vil forsøge at deltage i ’opstartsmødet’.

Højtalerne af mærket Yamaha NS10 er pt. udlånt til et studie i Aarhus.
Disse skal tilbageleveres straks.

Foreningens navn blev drøftet. Bestyrelsen vil indstille til en navneændring på en ekstraordinær generalforsamling, således at foreningens
navn ændres til ’Lydpotten’. Navnet ’Rytmisk Musik Silkeborg’ vil således
træde i baggrunden, men bibeholdes som binavn. Beslutningen skyldes
det faktum, at det er uhensigtsmæssigt, at der reelt findes 2 navne. Og
ligeledes at navnet ’Lydpotten’ alligevel bruges af de fleste, når der
henvises til foreningen. Desuden er de oprindelige planer med ’Rytmisk
Musik ...’ samarbejdet ikke længere aktuelle. Nikolaj Larsen udarbejder
forslag til nyt logo og bestyrelsen vil forsøge at afholde ekstraordinær
generalforsamling allerede 6. oktober 2012, hvor der afholdes internt
arrangement i form af FLOORSHOW.

Morten Harboe vil forsøge at reparere studieskabet i øvelokale 1.

Næste møde afholdes den 7/10 kl. 15 i Lydpotten.

6. Studie
Afholdelse af studiekurser i august blev desværre aflyst. Niels Peter
Nielsen sørger for afholdelser af kurser hurtigst muligt og inden midten
af oktober. Vigtigheden af at der snarest bliver afholdt studiekurser blev
drøftet.
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