
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 31. marts 2014 hos formanden. 

 

Til stede var: 

 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Hanne Broe (HB) 

Lis Mønsted (LM). 

 

SD bød velkommen og glædede sig over et godt forløb af arrangementet med New 

Orleans Delight 22. marts. Flere medlemmer betegnede bagefter koncerten som 

den hidtil bedste. Økonomisk løb det lige akkurat rundt med et budget på ca. 24.000 

kroner. 

SN redegjorde for sommerens og efterårets program. 

Enighed om, at Odder Jazzklub deltager i et arrangement på Polititorvet 

(Downtown) i weekenden 30. – 31. maj 2014. Et stort musiktelt bliver stillet op på 

torvet, og der planlægges koncerter fyraften fredag, aften fredag, lørdag 

eftermiddag, lørdag aften og evt. søndag formiddag. Odder Jazzklub deltager alene i 

frokostjazz-arrangementet lørdag kl. 13 – 16. Vi booker et band og stiller med et 

antal hjælpere. Gallerie & Cafe Harboe sælger mad og drikke. SN arbejder på at 

finde et velegnet band. 

Busturen til Riverboat Festivalen i Silkeborg lørdag den 28. juni er på plads. Bus og 

båd er bestilt. Plads til 60 medlemmer. Bestyrelse og aktive hjælpere får forlods 



tilbudt at købe én billet pr. m/k. Resten af pladserne sælges ved telefonbestilling 

omkring 1. juni. På e-mail vil medlemmerne få besked om tidspunkt for billetsalget. 

Der sælges kun én billet pr. medlem. 

Odder Byfest lørdag den 2. august 2014: Enighed i bestyrelsen om at sige ja tak til en 

henvendelse fra Odder-gymnasternes byfest-telt ”Hop-Ind”. Vi bidrager med at 

booke et band og markedsføre arrangementet hos vore medlemmer. Ellers har vi 

ingen forpligtelser eller risici. SN arbejder på at hyre ”The Spirit of New Orleans”, der 

anses for at være særdeles velegnet til et byfestarrangement. 

Vita Park Kulturfestival 23. august har Odder Jazzklub også sagt ja til at medvirke i. 

Det bliver en indendørs børnejazz-koncert med Tom McEvans trio. Billetter sælges 

over OdderBilletten, og bestyrelsen enedes om en pris på 50 kr. for voksne og 25 kr. 

for børn. Trioen koster 9.000 kroner. Enighed om, at Odder Jazzklub IKKE stiller an 

med salg af mad og drikke. Publikum til koncerten må forsyne sig i Parkens andre 

salgsboder. 

De øvrige planlagte arrangementer fik grønt lys:  

Lørdag den 20. september: Frokostjazz i Pakhuset med ”Peruna Jazzmen” med Mik 

Schak. 

Onsdag den 1. oktober: Blues-aften i Pakhuset med lokalt band. Der sælges kun 

drikkevarer. 

Fredag den 31. oktober: Aftenjazz i Pakhuset med ”PS Swingband”. SD og HB 

undersøger mulighederne for at finde en lokal leverandør af mad (buffet). 

Lørdag den 15. november: Frokostjazz i Pakhuset med ”Doc Houlind New Orleans 

Revival All Stars.” 

Lørdag den 6. december: Frokost(jule)jazz i Pakhuset med ”River Jazz- og 

Bluesband.” 

2015: 

Tre arrangementer er i støbeskeen: 

Lørdag den 10. januar: Frokostjazz i Pakhuset med ”Second Line Jazzband”. 



Lørdag den 9. maj: Frokostjazz med ”Stars of British Jazz” (UK). Pakhuset er optaget, 

men der arbejdes på at finde et alternativt spillested. 

Kirkekoncert i Odder Sognekirke en søndag eftermiddag  med Miriam Mandepira og 

Red Hot Four +1. Tidspunkt er ikke fastlagt, men SD kunne oplyse, at sognekirkens 

organist Grethe Moesgaard er endog særdeles interesseret i et sådant samarbejde. 

 

Opfølgning på generalforsamlingen: 

 SN lagde op til en drøftelse af klubbens økonomiske politik. Klubben har nu 

eksisteret i et år og har opfyldt sine to hovedformål: At levere god jazzmusik til 

medlemmerne og at konsolidere økonomien. Drøftelsen mundede ud i en 

beslutning om, at klubben til enhver tid skal tilstræbe at have en kassebeholdning 

(en buffer), der som et minimum svarer til årskontingentet fra det aktuelle antal 

medlemmer. I øvrigt holdes der budget-status på hvert bestyrelsesmøde, så vi hele 

tiden ved, hvordan landet ligger. 

Under eventuelt blev det noteret, at klubbens første ordinære generalforsamling 

blev afviklet uden sure miner fra medlemmerne. De 62 fremmødte reagerede med 

tilfredshed på beretning og regnskab. 

Det blev også fastslået, at der fortsat er interesse for en ”Dinner-Jazzaften” på 

Odder Gymnasium, eventuelt med Daimi + orkester. (Med mulighed for at danse!) 

Der arbejdes på at finde en passende dato i 2015. 

Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til mandag den 5. maj kl. 19 hos formanden. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt 

 

 

 


