Bestyrelsesmøde 06.10.2013
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 har besøgt Silkeborg Ungdomsskole i
forbindelse med Lydpottens samarbejde med skolen. Der er endnu ikke
planlagt møde med Den Kreative Skole.
Lydpotten deltager i det kulturpolitiske netværkssamarbejde ”Silkeborg
Kulturnetværk”.
På baggrund af det faldende medlemstal, har det været nødvendigt at
overføre penge fra investeringskontoen til den almindelige kredit.

3. Studie
Niels Peter Nielsen gennemfører studiekursus den 19. og 20. oktober.
Udarbejdelse af quick-guide til studieopsætning og opdatering af
software i form af styresystem og programmer er udsat indtil videre.

4. Arrangementer
Den 15. november 2013 afholdes arrangementet ’Hold kæft og spil’ på
Rampelys, hvor 4 bands fra Lydpotten spiller. Niels Peter Nielsen og
Mikkel Lau arbejder videre med planerne, herunder plakater og
backdrop. Bestyrelsen besluttede at entré til arrangementet er gratis.
Nikolaj Larsen udarbejder plakat og Niels Peter Nielsen og Mikkel Lau
sørger for ophængning, herunder på uddannelelsesinstitutioner og i
oplandsbyer.

Den 6. december 2013 arholdes julefrokost i Lydpotten. Forløbet af
arrangementet blev drøftet. Niels Peter Nielsen sørger for udarbejdelse
af intern plakat. Prisen bliver 50 kr., hvilket inkluderer mad og drikkevarer. Hvert medlem kan medbringe een gæst. Tilmelding skal ske senest
30. november 2013.

5. Øvelokaler
Mikrofoner i øvelokalerne forsvinder hurtigere end normalt. Udviklingen
og situationen blev drøftet. Bestyrelsen besluttede fortsat at stille
mikrofoner til rådighed for medlemmerne. Nye mikrofoner vil blive
markeret på meget tydelig vis, at de tilhører Lydpotten.
Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for test af nye guitartoppe til
øvelokalerne. Morten Harboe arbejder videre hermed.

6. Eventuelt
Der arbejdes fortsat på udarbejdelse af reklamefolder.
Ingen fraværende. Ingen afbud.
Næste møde afholdes den 1. december 2013 kl. 14.
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