Referat fra
Bestyrelsesmøde i Rytmisk Råstof
28. Feb. 2017
Tilstedet:
Rasmus Fribo, Erik Stent, Søren Bojsen, HC Aarup, Søren Lund, Jonas BM, Mads Stephensen,
Henning Harder.
Afbud fra Tobias Sødring.
Suppleanter: Mads Mellin, Anna Rose, forhindrede.

Dagsorden.
1 19.00-19.20
Formalia, kommunikation og arbejdsgange i bestyrelsen.
2 19.20-19.35
Datoer for møder i 2017
3 19.35-20.00
Orientering fra sekretariatet (ikke et diskussionspunkt). Herunder økonomistatus.
4 20.00-20.15
Fyn live avisen. Annoncesalg og indhold.
5 20.15-20.30
Pause
6 20.30-21.15
Idegenerering og diskussion af fremtidige tiltag på øvelokaler, spillested og forretning. (Se
Hennings skriv, sendt rundt tidligere)
7 21.15-21.30
Eventuelt
8 21.30
Krammere og smøger
Referat.
1. Forretningsudvalg er nedsat med 3 medlemmer som kan tage hurtige beslutninger som kræver
omgående handling.
Vi laver en lille pressehistorie i lokalaviserne med fællesbillede af den nye bestyrelse. Søren og
Søren hiver fat i de respektive aviser og får dem med på ideen. Vi gør det på næst kommende
bestyrelsesmøde. (se senere i referatet).
Én repræsentant fra bestyrelsen deltager i frivilligmøderne som ligger d. sidste onsdag hver måned
kl. 17.00
2. Bestyrelsesmøderne lægges som udgangspunkt den sidste mandag hver måned kl. 20-22.
Bestyrelsesseminar bliverudsat til sensommeren. Doodle kommer rundt op mod sommeren.
3. Henning vil på de kommende møder til dette punkt medbringe forskellig økonomiske oversigter,
så alle kan følge med.

4. FYN LIVE.
Den næste udgave af vores fællesavis udkommer d. 3. April.
Vi har en journalist Anne igang med en historie om Klaus Handsome. Henning og jonas arbejder
på en lille artikel om Stepp2, med henblik på deres udgivelse.
6. Tre overordnede temaer for for videre diskussion om visioner
Øvelokaler
Spillested
Forretning
Visionsplan. diskuteres rundt om bordet, og vil fortsætte på de kommende møder.
Bestyrelsen ønsker at fordybe sig i emnerne på et kommende seminar.
Rasmus har samlet op på de forskellige inputs, og laver et skriv til opfølgning.
7. Evt.
Dokument vedrørende invitation til PARADE i SVENDBORG, fra Sydfyns kulturforening. Er
videresendt til bestyrelsen.
Prissætning for udlejninger er udarbejdet af Henning og præsenteret. Bestyrelsen har givet
feedback. og blir sendt til godkendelse på næste møde.

