Bestyrelsesmøde i rytmisk Råstof - d.28/2 - 2020
Tilstede: Erik, Rune, Rasmus, Uffe, Henning, Henning
Fraværende: Anna, Søren, Henrik
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalia
Orientering fra sekretariatet
Lejeaftale
Status på udviklingsarbejdet (v. formanden)
Budget 2020 til godkendelse (vedhæftet denne mail) referat 2019
Sommerkoncerter 2020
Jazzfestival
Forberedelse af generalforsamling
Øvelokaler og frivillige
Eventuelt

Referat

1. Formalia er godkendt inkl. Referat fra sidst.
2. Jazzfestival - Forår er igang, efterår bookes, der arbejdes på visionsplan inkl. Lejekontrakt med udlejer.
Joakim (Praktikant) arbejder super godt og sidder med en del ting som vi ikke selv når! Div. Nye samarbejder
og vækstlags rockklub. Avernax samarbejde på tapetet. Møder om samarbejder med efterskolerne.
3 og 4 For at vi kan lægge de 2 foreninger sammen, skal vi ha en lejekontrakt som vi kan leve med. Det
kontraktudkast vi netop har modtaget kan vi på ingen måde leve med. Der arbejdes konstant videre på at finde en løsning med udlejer. Vi sætter et møde op med RM og Frigg for absolut fælles fodslag, og indkalder
dernæst udlejer til møde.
5. Regnskabet for 2019 viser et underskud på ca. 10000 kr, hvilket svarer til underskuddet på Svendborg
Jazzfestival, som er en del af regnskabet. Baren er ifbm. 2020 SVBJAZZ ude af regnskabet. Baren køres af
Rytmisk Råstof - og overskuddet gives som et bidrag til Festivalens budget.
Budgettet for 2020 viser et underskud på 9000 kr. Det er primært pga. Forhøjede lønudgifter. Budgettet er
godkendt og er klar til at blive præsenteret på GF d. 8/3
6. Vi diskuterer koncerter hen over sommeren - så vi kan øge vores indtægter.
Det er også mulighed for at arrangere koncerter i den nye arena i Ollerup - De har ikke prøvet det før, men
salen er lavet til bla. det. Vi skal bare komme med et bud, for de vil gerne have det igang og få det prøvet af!
Roskilde Welcome home? Pengekoncerter - Der kommer bud fra sekretariatet.
7. Jazzfestival
8. GF - Vi er klar til 8/3. Hvorefter der er konstituerende, planlæggende Bestyrelsesmøde.
9. Øvelokaler og Frivillige
10. EVT.

