
Bestyrelsesmøde 09.06.2013

1. Valg af ordstyrer og referent

Mikkel Lau blev valgt til ordstyrer og Tommy K. Simonsen blev valgt til 
referent.

2. Kontoret

Omlægning af øvetider er forløbet planmæssigt. De nye øvetider trådte i 
kraft den 1. juni 2013, hvilket har medført, at der nu igen er ledige 
øvetider på hverdage efter kl. 17. Lydpotten har fået 2 nye bands siden 
de nye øvetider trådte i kraft. 

Der er indgået samarbejdsaftale med Silkeborg Ungdomsskole. Niels 
Peter Nielsen og Mikkel Lau følger op herpå overfor Silkeborg Ungdoms-
skole og arbejder på udarbejdelse af pressemeddelelse eller lignende for 
at gøre reklame for samarbejdet. 

Årligt evalueringsmøde med Silkeborg Kommune er planlagt til 
afholdelse i august 2013. 

3. Studie

Niels Peter Nielsen forventer at gennemføre studiekursus inden 
sommerferien. 

Morten Harboe er stadig igang med at udarbejde quick-guide til 
studieopsætning. 

Morten Harboe undersøger muligheder for opdatering af software i 
form af styresystem og programmer.

4. Arrangementer

Sommerfest den 1. juni 2013 med fodbold, grill og �oorshow med Black 
Swamp Water gik forrygende, dog kunne ønskes �ere deltagere blandt 
medlemmerne. 

Julefrokost er planlagt til den 6. december 2013.

Mikkel Lau og Niels Peter Nielsen kunne oplyse, at det ikke umiddelbart 
er muligt at afholde udendørs arrangement i Lunden på grund af 
restriktioner i forhold til lydstyrke og tidspunkter. Dette er oplyst af 
Silkeborg Kommune. Alternativt sted kunne være parkeringspladsen 
ved søen ved Jyske Bank. Der arbejdes videre herpå. Foreløbig er 
arrangementet planlagt til den 17. august 2013.

5. Øvelokaler

Det blev besluttet at forsøge at sælge Ampeg basforstærkerne. Så snart 
den første er solgt kan der indkøbes nye alternative forstærkere (uden 
rør). 

Investering i nye guitarforstærkere blev drøftet. Der følges op herpå når 
udskiftning af basforstærkere er gennemført. 

Bestyrelsen besluttede at opsætte �ere guitar/bas ophæng i øveloka-
lerne. Niels Peter Nielsen sørger herfor. 

Belysning i øvelokalerne blev drøftet. Den nuværende belysning er 
utidssvarende og utilstrækkelig. Niels Peter Nielsen undersøger 
nærmere om mulighederne herfor.

6. Eventuelt

Udsmykning af område i fællesrum ved udgangsdør blev drøftet. Der 
kunne opsættes store plakater med reklame for vores interne arrange-
menter og gratis studie. Punktet tages op på næste møde. 

Kontoret holder lukket i ugerne 28-30 på grund af sommerferie. Tanya 
Bell sørger for rengøring i sommerferieperioden. 

Fraværende var Nikolaj Larsen, afbud fra Jonathan H. Jespersen.

Næste møde afholdes den 28. juli 2013 kl. 14 i Lydpotten. 

Medlemstal 1/5 1/6
A-medlemmer 95 99
B-medlemmer 21 21
D-medlemmer 11 11

Referent Tommy K. Simonsen


