
Bestyrelsesmøde i Rytmisk Råstof
man. d. 30/4-2018

Dagsorden

1. Formaliteter
2. Orientering fra sekretariatet
3. Økonomi
4. Familien Riber
5. Øvelokalerne
6. Frivillige
7. Jazzfestival
8. Jubilæumsfesten
9. evt.
    - ref fra musikrådsmøde.

Referat

1. Dagsorden og referat fra sidst er godkendt.
Til stede: Erik, Søren, Rasmus, Henning og Mads

2. Kasseapperat kører for nu til stort set samme pris, vi arbejder på nu løs på den kommende 
“rigtige løsning”. 

Fyn Live blir udgivet en sidste gang nu her 1. Maj som én samlet avis. Der arbejdes på en ny 
platform til 1. September.
Vi har solgt vores gamle mixer for 13500 kr. og lysmixeren er også på vej ud til en god pris.

3. Kvartalsregnskab fra Ruth - Dvs. spørgsmål tager Henning med Ruth snarest muligt!
Super dejligt at få det de her løbende regnskaber. Vi skal ha kørt en skarp opdeling på Posten 
tallene, som gør det mere gennemsigtigt at vide hvad der er hvad.

4. Familien Riber.
Der blir ikke istandsat facade dette forår alligevel. Henning er i dialog med Trine(FRIG) og 
Susanne(Riber) 

5.  Øverlokalerne kører fint. Vi er igang med at rykke lidt rundt so der blir plads til nogle 
trommeslagere. Vi snakker om at give dem nogle treats.
Vi holder frivilligfest d. 16. Juni for Posten, Kansas, Tobaksgården og os selv. Et par af vores 
frivillige har meldet sig og det ser fint ud!

6. Frivillige - Der kommer lidt frivillige hist og pist, og en enkelt eller 2 har forladt skuden. Det går 
sådan set ok!

7. Jazzfestival - Der er tilsagn fra musikrådet om støtte, der er et møde i næste. Der skal sættes et 
jazzmøde op asap!  Det går stærkt nu, så der skal arbejdes.  Erik er hermed optaget i 
jazzfestivaludvalget.

8. Vi kører med fredagen. Vi skal bare have solgt en fandens masse billetter!  Lørdagen åbner vi 
op lige om snart. Vi tar en snak mere om hvad vi gerne vil ha at dagen skal indeholde.

9. Evt.
Rasmus refererer fra repræsentantskabsmøde i musikrådet.


