Referat fra styremøte 01.12.20
Tilstede: Kjell, Terje, Sidsel og Merete
1. Cardskipper – sagt opp avtalen, tatt back up på medlemslistene
2. Forslag til kontrakt -Kjell har laget et forslag til utkast: OK, enstemmig vedtatt
3.Tepper på scenen og foran: 1,5x1,5 på scenen, og 3x2 på gulvet foran scenen
4. Mottatt faktura fra Lunde gruppen til og med mars: 6000,5. Faktura fra Agder Lyd -chicago bound: 4793,6. Ny webside: den er klar rundt juletider, sender ut medlemskontigent via denne, etter
årsmøtet i februar.
7. Lørd. 27. Februar, markere ett årsjubileumet. For markedsføringens del kan det være lurt
å å ha med et band der. Forslag er
-Last Time Band. Ønskelig at Sander Moen er med
-Nikolai m/band
-Espen m/band
-Joachim m/band
Overskuddet går til The Last time band. De unge får vise seg fram – sikte seg inn mot
Bragdøya !
Prisene deles ut til Tor Einar og Jan Erik med brask og brann…
8. Lørd. 29 mai Bragdøya: Rusty Nails (lager egne låter for tida !) og Colombus, samt de unge
i Ung Blues Jam.
9. Kjell samler inn oppdatert bandinfo m/bilder, hvem som er medlemmer etc. Blir som en
meny for de nye og eksisterende medlemmer. Erik Wikstøl må ha oppdatert
10. SRbank: Inboforsikring for utstyret vi har, kan få for 472,- pr år. Kjell fikser. Enstemmig
vedtatt at vi bytter til SRbank.
11. Rengjøringsrutiner i øvingslokalet- Kjell kjøpt inn nye rengjøringsmopper og bøtte. Den
som vasker tar med seg hjem og vasker moppene. Lage en rengjøringsliste m/dato.
En god dørmatte oppe i ingangspartiet og på utsiden av døren nede. Også feiesett. Kjell
fikser på Europris !
Forheng foran baren /vinkelen– tungt teppe 3meterx4-5 meter. Kjell sjekker.
FORSLAG: Hyre inn en pers til å vaske en gang i mnd, ca. to timer. Til sammen 500,- pr gang.
Birgith: Har vi råd til dette ?
12. Melding fra Surf: Vi søker om 31.000,- - utfra 220 solgte billetter(normale tilstander)

13. Pga. anstrengt økonomi: Vente med å kjøpe forsterker (7000,-) – den kommer rundt 6-7.
desember. Kjell hører med Agder lyd om at vi kan hente den senere når koronamidlene
kommer inn på kontoen til CBRC.
14. Øvingslokalene
Møte med de unge: Joachim meldte frafall pga. smittesituasjon, Espen måtte jobbe. Tilstede
var Nikolai og Merete.
Utsyr de unge ønsker seg / noe trengs også:
1. forsterker – må kunne gi strøm til høytalerne via speakon (har kabler)
2. trenger 3 mikrofoner – SM58
3. Demping til trommesettet
4. XLR kabler – 2-3 meter / 6 meter ?
5. 4 jack kabler – 2 meter
6. Keyboard- fram til løsning kan kanskje Nikolai få låne et. Trenger stativ, og to
mikrofonstativer
7. DI-boxèr – omformer
8. finne en løsning med lys
9. tepper på og foran scenen
10. mixer – backline, hvordan ligger dette an ?
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