
Som nævnt under punkt 3 afholdes �oor-show i Lydpotten den 15. 
marts 2013 ved foreningens generalforsamling. 

Lydpotten har indledt et praktisk orienteret samarbejde med Kulturhus 
Sønderport, hvor Lydpotten vil hjælpe foreningen Kulturhus Sønderport 
med at afvikle foreningens første koncert. 

Som noget nyt vil bestyrelsen være i god tid med hensyn til foreningens 
julefrokost, som afholdes fredag den 6. december 2013. Så kan alle få 
reserveret tidspunktet i kalenderen. 

Koncertindsatsen for 2013 blev drøftet og bestyrelsen besluttede på at 
afholde eet større arrangement, hvor samtlige Lydpottens bands kan 
præsenteres. Nikolaj Larsen er kontaktperson for arrangementet. Det 
forventes at arrangementet afholdes i august eller september som et 
udendørs arrangement. 

7. Eventuelt

Arbejdet med nyt design til hjemmesiden er næsten færdigt. Der 
mangler at blive taget nye billeder af Lydpotten. Nikolaj Larsen forsøger 
at indhente information om eksisterende bands i Lydpotten, således at 
disse kan lægges på hjemmesiden. 

Morten Harboe foreslog oprettelse af historisk “band væg” og arbejder 
videre hermed. 

Merhandise i form af tee-shirts er ankommet. Tee-shirts sælges på 
kontoret for 50 kr. stykket. Der arbejdes videre med at anska�e andet 
merchandise.

Morten Harboe har sørget for renovering af loftet i opholdsrummet i 
Lydpotten, hvilket har medført en mærkbar forbedring af akustikken i 
rummet. Herudover er der indkøbt nyt mødebord og nye sofaer. 
Yderligere forbedringer til opholdsrummet blev drøftet, herunder 
�adskærm og DVD-musikbibliotek. Bestyrelsen udsatte forslaget indtil 
videre.

Søren Nielsen, Niels Peter Nielsen og Tommy K. Simonsen har deltaget i 
møde med foreningen Kulturhus Sønderport.

Søren Nielsen har deltaget i møde med Ungdomsskolen. Bestyrelsen 
besluttede at indlede samarbejde med Ungdomsskolen for at udbrede 
kendskabet til Lydpotten blandt Ungdomsskolens elever, således at 
Ungdomsskolen har mulighed for lejlighedsvis at låne Lydpottens 
lokaler i dagtimerne. Herudover er det bestyrelsen opfattelse, at 
Ungdomsskolens fritidselever med interesse for musik bør tilbydes 
mulighed for adgang til medlemsskab af Lydpotten. Bestyrelsen 
arbejder videre hermed.  

Næste møde afholdes den 3. marts 2013 kl. 14 i Lydpotten.

Medlemstal 1/1 1/2
A-medlemmer 110 105 
B-medlemmer 22 22
D-medlemmer 33 11  

Referent Tommy K. Simonsen

Bestyrelsesmøde 03.02.2013

 

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Referat fra sidste møde

Referat fra seneste møde blev godkendt. Mødet den 6. januar 2013 blev 
a�yst.

3. Kontor

Yderdøren til Lydpotten er blevet udskiftet. Niels Peter Nielsen arbejder 
stadig med at få udbedret forholdet omkring vandtrykket i hanerne.

Muligheden af skift af regnskabs- og administrationssystem er blevet 
undersøgt yderligere. Det blev besluttet at afvente med at skifte 
systemer.

Søren Nielsen oplyste, at årsbrev til medlemmerne ikke er klart til 
udsendelse. Søren Nielsen forventer, at dette kan ske i forbindelse med 
indkaldelse til generalforsamling i marts. 

Det blev besluttet, at ordinær generalforsamling afholdes fredag den 15. 
marts 2013, kl. 20 i Lydpotten. Efter afholdelse af generalforsamling 
arrangeres �oor-show og Niels Peter Nielsen sørger for band hertil. 
Under generalforsamlingen er der fri vand og øl, men efterfølgende 
opkræves 50 kr. pr. mand, hvis man ønsker drikkevarer. 

Bestyrelsen besluttede at suspendere den månedlige opsparing og 
samtidig overføre 30.000 kr. fra opsparingen til den almindelige drift. 
Ændringen skyldes større investeringer og udgifter sammenholdt med 
nedgang i månedlige kontingentindtægter. 

4. Studie

Der er ikke fastlagt dato for næste studiekursus, men Niels Peter Nielsen 
forventer, at næste kursus afholdes inden sommerferien. 

Der er indkøbt yderligere mikrofoner, stativer mv. til studiet, således at 
dette nu kan betegnes som komplet. 

Morten Harboe har udarbejdet guide til opsætning af studie til brug for 
2 forskellige indspilningsmetoder. Guiden lægges på hjemmesiden.

Reklamering på Facebook for polterabends er endnu ikke iværksat.

5. Øvelokaler

Omlægning af øvetider afventer pt. etablering af nyt kode/alarmsystem.

6. Koncerter/arrangementer

Lydpotten har i samarbejde med Upcome arrangeret et vellykket 
foredrag med Ste�en Rasmussen på Rampelys den 16. januar 2013. 

 


