
In-Tune bestyrelsesmøde
15/11-2016.

Til stede:
- Jacob Lorensen, Claus Sørensen, Flemming Mikkelsen
Ikke til stede:
- Morten Andersen, Peter Frøslev

DAGSORDEN:

1 - Status på overdragelse af foreningen til nye bestyrelsesmedlemmer.  
* Bank-konto  
* Facebook-side administration  
* Hjemmeside-navn (hos dk-hostmaster) 

2 - Status medlemslister / nøgler – Ikke-medlemmer er blevet slettet fra nøgleadgange.

3 - Oprydning/nøgler til studie/mixer-rum – I gang.

4 - "Pedelberetning" og udstyrsreparationer v/ Flemming M. - noget at fortælle? - Intet nyt

5 - Forsikring af gear, lister – Status. - Udgår da Morten ikke er til stede.

6 - Tour-gear tilbud, som Niklas har indhentet se nedenfor.

7 - Dato næste bestyrelsesmøde – 20 december hvor vi mødes og gør klar til at sende besked ud til 
medlemmer om nye tiltag mht. Betaling. Og andet.

8 - Evt.

Ad 1.
Bankkonto udestår – UPDATE: Peter har lagt papirer klar til underskrift.
Facebookside udestår.  
Hjemmeside – Claus har fået adgang. UPDATE: Mail-adresser er rettet og Claus ser på siderne.

En del snak om overdragelsen. Overdragelsen af de sidste ting, specielt konto mv., blokerer for at vi 
kan melde ud om betaling, månedlig betaling som aftalt på generalforsamling, og andre tiltag. 

Vi skal kunne melde de ting ud I starten af Januar. Derfor også aftalt bestyrelsesmøde 20 december 
hvor vi kan lægge sidste hånd på det.

Ad 6.
Niklas fremlagde sine forslag, og der var meget lang diskussion om muligheder og priser og formål. 
Ingen konklusion, men overordnet er hensynene:

* vi har ikke råd til at gå hele vejen ift. at købe et større tour-gear, vi må prioritere og starte et sted. 
Hvor?

- Formålet er: At gøre det så nemt som muligt at tage udstyr ud og optræde PLUS komme tilbage.

Derfor:



- Claus vil lave en kabel-kuffert til at tage med, som kan stå pakket og klar, vil skifte de lange 
højttalerkabler til nogle kortere, der er fastmonteret på væggen, samt lave en fastmonteret hylde 
hvor mixer+forstærker I Ø1 kan stå. Dermed er det nemt at tage afsted og komme tilbage. (budget 
500,-)

- Vi vil se på mixer, der kan tages med OG dublere som mixer/lydkort I studierummet. Den 
mulighed, der var mest stemning for, var noget I retning af Behringer X-air 16 eller X-air 18. 
Digitale mixere, styret med Ipad el.lign. - på godt og ondt:
>> Praktisk, hvis man ikke har lydmand og kan finde ud af det
>> Kan dublere som multitrack/studie-mixer

- Flemming ville undersøge de store PA højttalere, som viste sig ikke at fungere ved 
medlemskoncerten sidste år, om det kan betale sig at reparere på dem.


