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Referat af Generalforsamlingen søndag den 28. februar 1999.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. april 1999.
1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Wagn Bruun de Neergaard til dirigent og Kent Willum til referant.
2. Aflæggelse af årsberetning
Bestyrelsesformand Wagn Bruun de Neergaard aflagde årsberetning. Ingen stillede spørgsmål.
Årsberetningen blev godkendt.
3. Regnskab for foregående år
Tommy Kauslund Simonsen gennemgik årsregnskab for 1998 og budget for 1999.
Regnskabet og budget blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
5. Budget for efterfølgende år
Budget (se punkt 3).
6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog at fortsætte med samme kontingent som hidtil;
kr. 125 pr. mdr. for A-medl., kr. 125 pr. ½ år for B-medl. og kr. 125 pr. år for C-medl.
7. Valg til bestyrelsen
Dann Snejbjerg var i 1998 trådt ud af bestyrelsen.
På valg var Kasper Malling og Wagn Bruun de Neergaard.
Derfor valgtes 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
Kasper Malling, Kent Willum, Anders Grarup og Mads Torjussen stillede op. 17 afgav deres stemmer og
følgende blev valgt;
Kasper Malling, Anders Grarup, Mads Dam Torjussen.
Kent Willum og Bjørn Jensen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
8. Valg af kasserer
Tommy Kauslund Simonsen blev genvalgt som kasserer.
9. Valg af revisor
Den Kreative Skole blev genvalgt som revisor.
10. Eventuelt
I løbet af generalforsamling opstået følgende punkter, der skulle diskuteres under eventuelt:
Jamsession, Lydpottens (interne) arrangementer og Baskabinetter
Jamsession
David Gram-Hanssen forelagde situationen vedr. Jamsessions. I efteråret blev Kalabassen lukket på grund af støj. På det tidspunkt havde vi
kun nået at afholde 2 Jamsessions. Kalabassen bliver i øjeblikket lydisoleret, så musikarrangementerne kan genoptages.
Det er på et tidligere afholdt bestyrelsesmøde blevet vedtaget at Lydpottens repræsentanter i Jamudvalget, med accept fra Den Kreative
Skole og Kalabassen, vil forsøge at afholde arrangementer tre gange inden sommerferien. Hvis det ikke går godt, vil Rytmisk Musikforening
trække sig ud af arrangementerne.
Rampelys har i løbet af vinteren forsøgt sig med at afholde jamsessions. Der er enighed mellem Rampelys og Jamsesionudvalget om at
koordinere arrangementerne, så de ikke falder på de samme aftener.
Lydpottens interne arrangementer
I forbindelse med opbakningen til Jamsession arrangementerne, blev det diskuteret, hvad der kan gøres for skabe et fællesskab i Lydpotten.
Der blev opfordret til besøge hinandens øvelokaler/tider, og derigennem skabe nye kontakter/forbindelser til andre bands mm. Bestyrelsen
blev foreslået at lave interne arrangementer, fx: "åben scene" i 2'eren.
Baskabinetter
På grund af for dyre reperationer af baskabinetter blev det forslået ved bred enighed, at bestyrelsen hurtigst muligt skal indkøbe nye
baskabinetter. Den sædvanlige procedure vedr. indkøb af øvelokaleudstyr følges; dette vil sige, at bestyrelsen vælger 3 stk. forskellig
kabinetter ud, der afprøves af foreningens bassister.
Referant Kent Willum / tilføjelser Wagn Bruun de Neergaard og Tommy Kauslund Simonsen

