
Bestyrelsesmøde 02.12.2012

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Referat fra seneste møde

Referat fra seneste møde blev godkendt.

3. Bestyrelsens sammensætning

Morten Aslak udtræder af bestyrelsen den 2. december 2012. Suppleant 
Morten Harboe indtræder i bestyrelsen i Morten Aslaks sted.

4. Kontor

Niels Peter Nielsen har været i kontakt med Silkeborg Kommune 
vedrørende vandtrykket i hanerne og standen af yderdøren. Niels Peter 
Nielsen arbejder videre med at få udbedret forholdene. 

Det overvejes at skifte regnskabs- og administrationssystem, idet det 
nuværende system er forældet og ikke længere opdateres. Tommy K. 
Simonsen og Niels Peter Nielsen arbejder videre hermed.

Bestyrelsen besluttede at nedlægge foreningens SMS service. Kommuni-
kationen i foreningen foregår fremover via hjemmesiden, opslag i 
Lydpotten, Facebook og om nødvendigt pr. brev.

Søren Nielsen stillede forslag om udsendelse af årsbrev til medlem-
merne. Bestyrelsen overlader det til Søren Nielsen at udarbejde udkast 
hertil, der forventes at foreligge i januar 2013.

5. Studie

Niels Peter Nielsen har afholdt studiekursus og næste studiekursus er 
under planlægning. 

Niels Peter Nielsen stillede forslag om indkøb af nye mikrofoner, stativer 
og hovedtelefoner, således at studietudstyret er opdateret. Bestyrelsen 
besluttede at indkøbe det nødvendige udstyr og Niels Peter Nielsen 
sørger herfor. 

Morten Harboe undersøger, hvorvidt den nuværende opsætning af 
mikseren i studiet er hensigtsmæssig og udarbejder om nødvendigt 
vejledning til opsætningen. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at reklamere for foreningens tilbud 
om afholdelse af polterabend-indspilninger. Bestyrelsen besluttede at 
hensætte 2.000 kr. til sådan reklamering via Facebook, når polterabend 
sæsonen nærmere sig i marts-maj 2013. Morten Harboe sørger herfor. 

6. Øvelokaler

Omlægning af øvetider forventes gennemført, når nyt adgangskontrol-
system installeres. Niels Peter Nielsen sørger herfor og rekvirerer om 
nødvendigt hjælp hos bestyrelsens medlemmer. 

7. Koncerter/arrangementer

Niels Peter Nielsen har søgt og fået støtte til i samarbejde med Upcome 
at gennemføre en workshop vedrørende PR for amatørbands. 
Workshoppen afholdes den 15. januar 2013 på Rampelys.

Julefrokost afholdes den 7. december 2012 i Lydpotten.

8. Eventuelt

Tommy K. Simonsen arbejder med nyt design til hjemmesiden. Domæ-
net lydpotten.dk fungere pt. som test af design, medends 
rytmiskmusiksilkeborg.dk fortsat (indtil videre) fungerer som forenin-
gens hjemmeside. Skift til nyt design forventes gennemført i forbindelse 
med årsskiftet. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for oprettelse af ”band area” på 
hjemmesiden. Der arbejdes videre med denne idé.

Bestyrelsen drøftede udformning af det nye logo og muligt indkøb af 
merchandise. Søren Nielsen, Jonathan Heegaard og Morten Harboe 
undersøger mulighederne nærmere og bestiller merchandise. Salg og 
udlevering af gratis merchandise blev drøftet. Jonathan Heegaard 
undersøger muligheden for salg af merchandise gennem lokale 
butikker. Slogan blev drøftet af bestyrelsen, og ”ingen pis - ingen 
pædagoger - bare musik” blev valgt som gennemgående slogan på 
shirts og zippers. Bestyrelsen er klar over, at formuleringen kan virke 
stødende på nogen og i øvrigt indeholder en grammatisk fejl, men på 
trods heraf er det bestyrelsens opfattelse, at dette slogan opsummerer, 
hvad Lydpotten står for. 

Renovering af loftet i opholdsrummet blev drøftet. Bestyrelsen 
besluttede at gennemføre denne renovering, så lyd/støj forholdene i 
opholdsrummet bliver forbedret. Morten Harboe står for projektet, der 
kan gennemføres efter nærmere aftale med NP sammen med en 
arbejdsdag. 

Næste møde afholdes den 6/1 2013 kl. 15 i Lydpotten.

 
Medlemstal 1/11 1/12
A-medlemmer 105 110
B-medlemmer 22 22 
D-medlemmer 30 33 

Referent Tommy K. Simonsen


