Oddder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 31. august 2017 i Pakhuset.

Til stede var:
Stig Nielsen (SN)
Palle Jensen (PJ)
Mogens Mehl (MM)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Klaus Terklidsen (KT)
Svend Donby (SD).

Dagsorden:
1. Opfølgning af referat fra 7/8.
2. Jazzy Days:
a) Status.
b) Økonomi.
c) Musik.
d) Program / markedsføring.
e) Catering.
f) Hjælpere.
g) Udstilling, biblioteket.
3. Kommende møder
4. Eventuelt.
Ad 1.
SN har købt gasgrill til sig selv – som han venligst udlåner til Jazzy Days
bespisningen i Pakhuset. MM medbringer ekstra grill, som kan bruges i reserve.
Julefrokost for hjælperne fastsat til lørdag den 25. november.

Ad 2.
Jazzy Days.
Status:
Tiden er inde til at speede op med de forskellige forberedelser. Detaljer på plads
efter nyt møde med Eine Kleine Bierbar, som er optimistiske med hensyn til
omsætning i teltet. Hensigten er, at Odder Jazzklubs andel af overskuddet ved
ølsalg skal være med til at dække udgiften til leje af telt på Torvet.
SN har haft endnu et møde med Odder Parkhotel. Resultatet blev, at Odder
Jazzklub afregner kontant med musikerne, hvorefter klubben sender faktura til
Odder Parkhotel, herunder hotellets lovede tilskud på 5.000 kroner til Jazzy Days
arrangementet.
Det er også aftalt, at Odder Jazzklub stiller med vores lydanlæg til koncerten med
Tribute to Papa Bue.
Økonomi:
Ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere budget. Men: Ved udgangen af
august går det trægt med billetsalget. Dog håb om, at det retter sig i de sidste to
ugers slutspurt.
Musik:
Intet nyt i forhold til tidligere.
Markedsføring:
IR har sendt pressemeddelelse til Odder Avis samt til ugeaviserne i Horsens,
Skanderbrg og Aarhus (Århus Onsdag). Særlig pressemeddelelse tilgår TV2
Østjylland og Jyllands Posten. Jonatan Kagan tjekket. Han sørger for, at
kirkekoncerten søndag 17. september foromtales i kirkespalten, Odder Avis.
MM laver ny fly’er, særligt målrettet de unge på gymnasiet – til udbredelse i den
sidste uge før Jazzy Days. MM fremviste annoncen, der kommer i Odder Avis
onsdag den 6. september i tabloidstørrelse. En uge senere, lige op til Jazzy Days,
indrykkes den igen i mindre størrelse.

Catering:
PJ redegjorde for vanskelighederne med at få eventchef Palle Skipper fra Tuborg /
Carlsberg i tale. PJ fortsætter bestræbelserne – med henblik på at få bekræftet
detaljerne omkring leverance af ølanlæg, priser m.m.
Hjælpere:
Listen over de tilmeldte hjælpere blev justeret. Mødet med hjælperne den 6.
september i Odder Grisen, Pakhuset, vil foregå ligesom sidst, hvor SN orienterer
om hele forløbet, og hvor de enkeltes vagter/opgaver fordeles.
Udstilling:
MM og SN har samlet, udvalgt og tilskåret billedmateriale, som MM derefter har
monteret tematisk på plancher. MM har tillige ladet fremstille to bannere, der
som blikfang indrammer udstillingen. IR har bidraget med tekstindslag plus
forstørrede kopier af de artikler, Odder Avis har skrevet om klubben og dens
tilblivelse. (Udstillingen blev ophængt fredag den 1. september).
Ad 3.:
Kommende møder:
Onsdag den 6. september kl. 15: Bestyrelsesmøde i Pakhuset. Umiddelbart
derefter (kl. 16) møde med hjælperne.
Mandag den 11. september kl. 10, Pakhuset: Arbejdsmøde.
Søndag den 8. oktober: Seminar og frokostjazz i Kolding.
Ad 4.
Ingen bemærkninger.
Ref.: Ivar Rønsholdt.

