
Bestyrelsesmøde 28.07.2013

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Kontoret

Kontoret har været ferielukket i uge 28, 29 og 30.

Niels Peter Nielsen og Mikkel Lau følger op på samarbejderne med Den 
Kreative Skole og Silkeborg Ungdomsskole for at sikre, at alle involve-
rede er klar over mulighederne i samarbejderne. 

Lydpottens hjemmeside har været udsat for angreb fra hackere, hvilket 
har medført, at hjemmesiden har været utilgængelig i en periode. 
Adgang til hjemmesiden er genoprettet og der er ikke lidt skade.

Tommy K. Simonsen sikrer, at samtlige DNS henvisninger fra forskellige 
domæner ejet af foreningen peger på lydpotten.dk.

3. Studie

Niels Peter Nielsen forventer at gennemføre studiekursus inden oktober. 
Alle lørdage i august er booket til brug for polterabends. 

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

Mulighederne for at afholde arrangement på parkeringspladsen ved 
søen ved Jyske Bank (Street Plaza Langsø) den 17. august 2013 er blevet 
undersøgt. Planerne opgives, da der ikke �ndes nogen egnet scene, 
intet lyd eller lysudstyr, ingen egnet barfaciliteter og endvidere er der af 
andre planlagt et ”kultur” arrangement a la en havnefest kaldet 
P-Festival på samme dato. 

Niels Peter Nielsen og Mikkel Lau arbejder videre med planerne om et 
større arrangement med deltagelse af �ere bands fra Lydpotten.

5. Øvelokaler

Der er indkøbt 3 nye Taurus BL-450 basforstærkere og der er bestilt 
�ightcases, så forstærkerne kan blive taget i brug hurtigst muligt. 
Tidligere basforstærkere sælges.

Medlemmernes brug af andres udstyr blev drøftet, herunder hylder, der 
�ndes i øvelokalerne, idet der har været klager herover. Brug af andres 
udstyr uden tilladelse er en overtrædelse af foreningens regler og kan 
medføre eksklusion. Såfremt problemet fortsætter kan dette indskærpes 
overfor medlemmerne. 

Øvetider, herunder behovet for FLEX og EKSTRA øvetider samt behovet 
for, at en øvetid mistes, såfremt et band ikke møder op indenfor en 
bestemt tidsrum, blev drøftet. Det blev besluttet pt. at bibeholde den 
nuværende ordning. 

6. Eventuelt

Der er indkøbt rammer til brug for opsætning af reklame / interne 
opslag på hver side af døren i opholdsrummet. 

Reklamefolder blev drøftet og tekstindhold godkendt. Tommy K. Simon-
sen arbejder videre med udarbejdelse af folderen. 

Ingen fraværende eller afbud.

Næste møde afholdes den 1. august 2013 kl. 14 i Lydpotten. 

Medlemstal 1/5 1/6 1/7
A-medlemmer 95 99 96
B-medlemmer 21 21 21
D-medlemmer 11 11 11

Referent Tommy K. Simonsen


