
  

Stiftende generalforsamling i Odder Jazzklub 24. april 2013 i 
Pakhuset, Odder. 
  
Initiativtageren Svend Donby (SD) bød velkommen til de 45 fremmødte og takkede jazzbandet 
Mamelukkerne, Odder, fordi det havde indvilget i at henlægge deres øveaften til Pakhuset og på den måde 
være med til at festliggøre stiftelsen af en jazzklub i Odder. 
Mamelukkerne spillede kompetent og veloplagt et sæt på ni numre (tre kvarter) under ledelse af Marianne 
Eriksen - og høstede stort bifald. 
  
GENERALFORSAMLINGEN 
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse. 
4. Forslag til vedtægter. 
5. Forslag til kontingent. 
6. Valg af foreningens bestyrelse. 
7. Valg af revisorer/revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
--- 
  
1. Som dirigent valgtes Knud Lauritsen. 
  
2. Som referent valgtes Ivar Rønsholdt. 
  
3. Svend Donby redegjorde for baggrunden for foreningens stiftelse. Prøveballonen i form af frokostjazz-
arrangementet lørdag 2. marts 2013 i Pakhuset med Nordea og Kvickly som sponsorer blev en succes med 
150 mennesker i salen foran jazzbandet Neanders. Alle gik fra arrangementet med armene over hovedet, og 
SD gik straks hjem og oprettede en hjemmeside. Via den kunne der hurtigt samles 87 e-mail adresser, som 
får tilsendt nyhedsmail. 14 meldte sig rede til at træde ind i en bestyrelse, mens 22 andre meldte sig som 
hjælpere. 
Forberedende møde til den stiftende generalforsamling blev holdt 15. april hos SD i Kysing. Kandidater til 
bestyrelsen og udkast til vedtægter kom på plads. 
  
4. Vedtægterne blev forelagt og vedtaget. Navnet er Odder Jazzklub, og formålet er "at formidle jazzmusik i 
Odder og omegn". Den ordinære generalforsamling holdes i januar kvartal, første gang i januar kvartal 2014. 
Et par indlæg advarede imod, at formålet måske bliver for snævert. Der bør også tænkes på at få det yngre 
publikum med, lød det. 
SD pointerede, at "jazzmusik" er et rummeligt begreb. Han forsikrede, at bestyrelsen vil prøve at spænde 
vidt, når det kommer til de forskellige genrer. Lad det komme an på en prøve, sagde han. Og derved blev 
det. 
SD oplyste, at der foreløbig arbejdes på at lave tre arrangementer om efteråret og tre i det tidlige forår. 
Derudover kan der evt. blive tale om en årlig kirkekoncert i samarbejde med Odder Sognekirke og et 
eventuelt koncert-samarbejde med Hysten Festival. Et samarbejde med Havne Cafeen i Hou kunne også 
være en mulighed, sagde SD. 
  
5. Generalforsamlingen godkendte forslaget om at lægge ud med et årligt medlemskontingent på 150 kr. SD 
tilføjede, at man nok vil følge andre jazzklubbers praksis om, at medlemmer får en rabat på entrè til 
arrangementerne i forhold til ikke-medlemmer. 
  
6. Som den første formand for Odder Jazzklub valgtes med applaus Svend Donby. Desuden valgtes fire 
bestyrelsesmedlemmer: Ivar Rønsholdt, Hanne Bro, 



Klaus Terkildsen og Stig Nielsen. De to førstnævnte er første gang på valg ved den ordinære 
generalforsamling i januar kvartal 2014, mens de to sidstnævnte er på valg i ulige år. 
Formanden er i følge vedtægterne på valg hvert år. 
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Jørgen Ehrhorn og Lis Mønsted. 
  
7. Som kritiske revisorer valgtes Nina Bredsdorff-Larsen og Bjarne Pors. 
Som revisorsuppleant valgtes John Schantz. 
  
8. Under punktet "eventuelt" oplyste formanden, at indmeldelse i klubben og betaling af kontingent kan ske 
via klubbens hjemmeside. Der vil blive rundsendt nyheds-email om, hvordan det foregår. En konto i Nordea 
er ved at blive oprettet. 
--- 
Generalforsamlingen hævet. Forsamlingen kvitterede for initiativet med stort bifald.  
  
Ref.: Ivar Rønsholdt 
 


