
Bestyrelsesmøde 01.09.2013

1. Valg af ordstyrer og referent

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

2. Kontoret

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. Der er planlagt møde 
med Silkeborg Ungdomsskole.

Niels Peter Nielsen og Mikkel Lau har deltaget i kulturpolitisk forenings-
aften arrangeret af Silkeborg Kommune. 

Niels Peter Nielsen, Mikkel Lau, Morten Harboe og Tommy K. Simonsen 
har deltaget i årligt evalueringsmøde med Silkeborg Kommune, Kultur- 
og Fritidsafdelingen.

3. Studie

Niels Peter Nielsen forventer at gennemføre studiekursus inden oktober.

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

Det blev drøftet at afholde større arrangement den 15. november 2013 
på Rampelys. Niels Peter Nielsen og Mikkel Lau arbejder videre med 
planerne. 

Der afholdes julefrokost den 6. december 2013 på Lydpotten, og det er 
bestyrelsens ønske at alle medlemmer deltager, hvorfor der skal gøres 
en ekstra indsats på at få information om festen ud til alle medlemmer. 
Indhold af festen blev drøftet, herunder pakkeleg, slå-søm-i, dart 
turnering og bobturnering og live band.

Det blev drøftet at indkøbe projektor til brug for arrangementer. 
Muligheden for indkøb af stor skærm blev også drøftet. Punktet blev 
udsat.

5. Øvelokaler

De 3 nye Taurus BL-450 basforstærkere er indkøbt og taget i brug i 
øvelokalerne. Tidligere basforstærkere sælges.

Behovet for indkøb af guitarforstærkere blev drøftet. Vedligeholdelses-
omkostningerne på de nuværende guitartoppe er store. Morten Harboe 
indhenter tilbud på driftssikre og robuste guitartoppe og kabinetter. 

6. Eventuelt

Der arbejdes fortsat på udarbejdelse af reklamefolder.

Ingen fraværende. Afbud fra Stefan Nielsen.

Næste møde afholdes den 13. oktober 2013 kl. 12. 

Medlemstal 1/7 1/8 1/9
A-medlemmer 96 93 92
B-medlemmer 21 20 20
D-medlemmer 11 11 11

Referent Tommy K. Simonsen


