REFERAT af IN-TUNE BESTYRELSESMØDE
2016-12-21
Til stede:
Claus, Flemming, Jacob, Morten, Peter
DAGSORDEN:
1) Istandsættelse/oprydning af Studie v/Ø2. Status, next steps?
2) BESLUTNING: Indkøb af Mixer (m. lydkort) som første led i etablering af nyt/fedt gear til store og
små Spillejobs
http://www.4sound.dk/mi…/digital-mixere/behringer-x-air-xr18
(4sound link, men vi handler lokalt hos Gaya Musik)
3) Hylder til Højttalere og Mixer/Slaveforstærker i Ø2 og etablering af Kuffert med kabler klar til Job
med sanganlægget fra Ø2. (Er igangsat; status v Claus)
4) Præsentation af ny hjemmeside. Tjek forslag på: http://in-tune.dk/test.html. (Claus)
BESLUTNING: om at skifte til det nye design.
6) Nyt fra udstyrsoptælling. (Morten)
7) Nyt fra udstyrs-pedellen (Flemming)
8) Status oprettelse af ny bankkonto mv. (Peter)
9) Ændringsforslag til samarbejdsaftalen fra Mikkel Thorning og rengøringsplan for det kommende år
iht. vedtægterne §11 og forpligtelser ift. kulturkasernen (Jacob)
10) Nytsårsbrev fra Bestyrelsen til alle In Tune medlemmer på
11) Muligheder for ansøgning af fonde til udstyrsindkøb (Morten)
12) Evt.
Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle medlemmer må deltage. I beslutningsspørgsmål er det selvsagt kun
bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.

Ad 1) Peter har flyttet det meste. Det, der er tilbage flytter Jacob i juleferien til midlertidig
opmagasinering (hjemme hos Jacob), så vi kan få ryddet lokalet helt og se hvad der skal til for at få
luften derinde udholdelig. Jacob lægger en liste af dimserne på facebook-side, så kan vi tage stilling til,
om der er noget af det, som vi vil have i foreningen, ellers ryger det ud.
Ad 2) VEDTAGET. Foreningen anskaffer en mixer Behringer X-Air xr18. Flemming bestiller den hos
Gaya.
Ad 3) Intet nyt
Ad 4) VEDTAGET: Nyt hjemmesidedesign. Claus skifter hjemmesiden til det ny udseende.
Ad 6) Intet nyt; Peter og Morten aftaler en dag at foretage udstyrsoptælling
Ad 7) Intet nyt; kanal 1 på mikseren og den ene store hjttaler i Ø1 er har stadig fejl. Flemming afventer
at der er tid til hurtig service/undersøgelse hos Gaya.
Ad 8) Foreningens bank burde være færdig overført per 2/1-2017, samme konto-nummer: XX XXX
Ad 9) KK har foreslået ændringer til samarbejdsaftalen, der
1. betyder, at det i samarbejdsaftalen står eksplicit, at In-Tune sørger for rengøring af toilettet
ved øvelokalerne.
2. betyder at vi ikke kan øve imellem 9-16
nr. 1 var forventet. Nr. 2 er noget af en overraskelse.
Iflg. samarbejdsaftalen skal ændringer varsles 1 år i forvejen. Med det in mente tager Jacob de
foreslåede ændringer med kraftig beskæring i de tider, vi har mulighed for at bruge øvelokalerne, op
med Mikkel Thorning i starten af januar. Jacob hører Michael Z. ad om hvad forpligtelserne har været
hidtil mht. rengøring af toilettet ved øvelokalerne.
Ad 10) Udkast godkendt med ændringer:
- fjerne afsnit om rengøring
+ spørge om medlemmer vil stå på In-Tune’s hjemmeside (jvfr. pkt. 9)
+ opfordring til at mærke eget udstyr i lokalerne (jvfr. Pkt 6)
Ad 11) Morten er i gang med at undersøge ansøgning til fond om hjælp/finansiering af et tour-gear.
Skrive-gruppe: Morten.
Ad 12) Peter rapporterede fra Kulturrådet om ”Frivillig Fredag” arrangement, hvor In-Tune med fordel
kan være repræsenteret. Tid, dato mv. er ikke aftalt. Brain-storm ideer/muligheder:
* Undervisning/prøv-at-være-et-band i øvelokalet?
* ”Karaoke”-band i cafeen?
* Jam-cafe kom-og-jam-med
Ad 13) Næste bestyrelsesmøde ons. 13 februar 2017.

