Referat fra
Bestyrelsesmøde Rytmisk Råstof
mandag d. 29. Maj
Deltagere: Henning, Rasmus, Søren Lund, Mads, jonas, Erik
Afbud: Søren Bojsen og Tobias
1. Referat fra sidst godkendt
2. Dagsorden godkendt
3. Huslejeregulering
Vi har fået brev fra udlejer via deres advokat om at vi skal stige ca. 80.000 kr. om året i
husleje. Vi besøger advokaten imorgen og holder dialog med Ribersgårds bestyrelse.
vi havde besøg af udlejer igår og har aftalt at tage et møde snarest.
4. Orientering fra sekretariatet
Gadefest, klovnefest, hønsefest, baggården og heartland.
Ny billetudbyder. Vi har lavet en aftale med billet.dk
5. Økonomi
Der gives udtryk for at man gerne vil have en budgetstatus hver gang Ruth har været forbi.
ca. en gang i kvartalet. Det sørger sekretariatet for.
Erik er med næste gang Ruth kommer forbi.
6. Fyn Live
Vi kæmper en del med annoncer og mangler stadig en masse penge til næste udgivelse,
… Det er ret med meget op ad bakke her i starten, men vi håber det blir bedre.
Der skal også laves annoncer, updateres kalender osv.
7. Publikumsundersøgelse
Vi har foretaget publikumsundersøgelse på spilletstedet ved samtlige koncerter i hele
Marts og April måned. Det er resulteret i ca. 320 svar.
Konklusionen er ikke overraskende. Vi får simpelthen ikke nok ud af FAA, og derfor har vi
nu fundet os en ny billetudbyder. Velkommen til Jesper og billet.dk Det er småt godt og
tjekket og det virker ;-)
8. Radikal Ungdom musik projekt
Den lokale fraktion af Radikal Ungdom har lavet et initiativ om at lave en
eftermiddagskoncert for helt unge bands og helt unge publikummer som noralt ikke
kommer ud til koncerter om aftenen. Henning er i dialog med dem om et samarbejde om
den fine idé.
Her nåde vi ikke længere, og de resterende punkter sendes videre til næste møde, som er
fastsat til 26. Juni.

