Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2017 hos Svend Donby.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Ivar Rønsholdt (IR)
Mogens Mehl (MM)
Lis Mønsted (LM)
Palle Jensen (PJ)

Afbud fra Stig Nielsen og Klaus Terkildsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opfølgning på referat fra sidste møde
Økonomioversigt
Arrangementsregnskab fra senest afholdte arrangement.
Generalforsamling – kandidater
TO DO lister 14. januar, 5. februar og 18. februar
Eventuelt arrangement onsdag 19. april med Silkeborg Kammerorkester.
Medlemsstatus.
Fastsættelse af næste møde.
Eventuelt.

Ad 1:
SD oplyste, at han og SN havde haft et meget positivt møde med
udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling. Herunder var der enighed om, at

jazzklubben sender en ny ansøgning til kommunen om tilskud til Jazzy Days 2017.
Ansøgningen skal bredes mere ud med vægt på samarbejde med andre aktører. I
den forbindelse er der kommet positive tilsagn fra bl.a. Odder Musikskole om
samarbejde.
MM oplyste, at arkivsystemet Dropbox er udmærket, men at det kommer til at fylde
meget. Derfor vil det koste et adgangsbeløb på 700 kroner årligt for hver person, der
kobles på. Bestyrelsen mente ikke, at vi skal ofre så meget. Spørgsmålet om
arkivering af jazzklubbens materiale tages op igen senere.
SD har endnu ikke fået svar fra kommunen på vores ansøgning om lokaletilskud.
Tilfredshed med forløbet af ”julekoncerten” 10. december. Karrysalaten blev (også
af andre end IR) nævnt som et populært tilbehør til silden.

Ad 2:
Den økonomiske oversigt blev udskudt, da kasserer Klaus Terkildsen ikke kunne
deltage på grund af sygdom.

Ad 3:
Regnskabet fra sidste arrangement med Bourbon Street Jazzband gav ifølge rapport
fra SN et beskedent underskud.

Ad 4:
Valget til bestyrelsen på den kommende generalforsamling 29. marts 2017 blev
indgående drøftet. Spørgsmålet om mulige kandidat-emner og rollefordeling i
bestyrelsen bliver genoptaget på et senere bestyrelsesmøde.

Ad 5:

TO DO listerne for de kommende tre arrangementer blev gennemgået og opgaverne
fordelt. Der tilgår redaktør Anja Wissendorff, Odder Avis, en invitation til at
overvære vores frokostjazz i Pakhuset lørdag den 18. februar med Henning Munk og
Plumperne. HUSK: At tage en snak med Steffen Juul fra Red Hot Five lørdag den 14.
januar om detaljerne i et arrangement med Silkeborg Kammerorkester. (Se næste
punkt).
SD har også fuldmagt til vores konto i Nordea. Han aftaler under kassererens fravær
de nærmere detaljer om afhentning af kontanter til arr. 14. januar. Kirkejazz 5.
februar: SD aftaler de praktiske ting med organist Nanna Kyed. Bestyrelsen møder
ved kirken klokken 13. (Koncerten begynder kl. 15). Frokostjazz 18. februar:
Formanden er bortrejst men afleverer nøgle til Pakhuset mm. til MM, der også
sørger for hjælpere. Billetter sættes til salg 30. januar.

AD 6:
SD og SN har haft en snak med Steffen Juul fra Silkeborg, der står i spidsen for et
nydannet 25 mand stort Silkeborg Kammerorkester. De vil gerne ud at prøve sig selv
af foran et publikum inden den egentlige premiere i Silkeborg. Enighed om lave en
koncert (uden spisning) med orkestret i Pakhuset onsdag aften den 19. april.
Ad 7:
Medlemsstatus udsat til senere. SD får et kontoudtog fra Nordea, så vi kan se, hvem
der har betalt kontingent for 2017.

Ad 8: Næste bestyrelsesmøde er mandag den 30. januar kl. 10 hos Stig Nielsen, Rude
Strand.

Ad 9:

LM gjorde opmærksom på en ny aktør i Odders musikliv: Odder Little Culture Club,
der blandt andet vil lave koncerter i Kulturkøkkenet, Vita Park. Enighed om, at der er
oplagte samarbejdsmuligheder.
Bestyrelsen sender mange tanker til Klaus Terkildsen med ønsker om snarlig god
bedring.
Ref.: Ivar Rønsholdt.

