
Bestyrelsesmøde 01.04.2013

1. Valg af ordstyrer og referent

Tommy K. Simonsen blev valgt til ordstyrer og referent.

2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig selv med Mikkel Lau som formand, Morten 
Harboe som næstformand og Tommy K. Simonsen som kasserer. 

Mikkel Lau, Nikolaj Larsen og Morten Harboe stillede op til posten som 
formand. Der blev afholdt valg ad 2 omgange. Mikkel Lau blev valgt 
med 3 stemmer. 

3. Administrative procedurer

Administrative procedurer blev vedtaget som foreslået med ændring af 
navn til Lydpotten.

4. Kontoret

Niels Peter Nielsen gennemgik nøgle og brik system.

Der er intet nyt fra Silkeborg Kommune i anledning af naboklager over 
støj og larm. 

Medlemssituationen blev drøftet. Det blev besluttet at arbejde videre 
med udgivelse af en ”folder” om Lydpotten og øvelokalerne. Herudover 
blev det besluttet at den tidligere drøftet ændring af øvetiderne 
gennemføres pr. 1. juni 2013. Niels Peter Nielsen sørger for advisering og 
orientering til medlemmerne. Såfremt der opstår tvivl om fordeling af 
øvetider kan sådanne spørgsmål forelægges bestyrelsen. 

Det blev besluttet at afholde den årlige bestyrelsesmiddag den 10. maj 
2013. Bestyrelsesmedlemmer fra tidligere år og revisor inviteres med til 
denne middag. 

5. Studie

Niels Peter Nielsen forventer at gennemføre studiekursus inden 
sommerferien. 

Morten Harboe udarbejder quick-guide til studieopsætning. 

6. Arrangementer

Afholdelse af større udendørs koncert primært med bands fra Lydpotten 
blev drøftet. Det blev besluttet at arbejde videre med planerne, således 
at arrangementet om muligt afholdes den 17. august 2013.  Niels Peter 
Nielsen undersøger mulighederne for leje af plads mv. samt kontakter 
politi med henblik på opnåelse af tilladelse og bevilling. 

Det blev besluttet at afholde sommerfest med grill og fodbold den 1. 
juni 2013. Niels Peter Nielsen undersøger mulighederne for at få et band 
til at spille ”�oorshow” i Lydpotten.

7. Øvelokaler

Intet nyt.

8. Eventuelt

Det blev besluttet at afholde en arbejdsdag den 9. maj 2013. Mikkel Lau 
står for malerarbejde, Jonathan Heegaard står for opdatering af tromme-
sæt, Tommy K. Simonsen og Niels Peter Nielsen står for omorganisering 
af kontoret, Tanya Bell står for miljø og Morten Harboe står for 
oprydning af garage og loft. De nærmere deltaljer fastlægges løbende i 
samarbejde med Niels Peter Nielsen. 

Næste møde afholdes den 9. maj 2013 kl. 12 i Lydpotten. 

Medlemstal 1/3 1/4
A-medlemmer 100 95
B-medlemmer 20 21
D-medlemmer 11 11

Referent Tommy K. Simonsen


