
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde hos formanden 12. oktober 2015. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Mogens Mehl (MM) 

Afbud fra: 

Hanne Broe 

Lis Mønsted. 

 

Dagsorden: 

1. Økonomistatus, herunder ansøgning om kulturpenge. 
2. Koncertstatus 2016. 
3. Koncerten 24. oktober. 
4. Fortæring til aftenjazz den 6. november. 
5. Medlemskort 2016. 
6. Eventuelt. 

 AD 1. 

KT fremlagde et opdateret konto-udtog fra Nordea. Det viser en saldo, som ikke 
giver anledning til panderynker af nogen art. Klubben kører fortsat med en 
fornuftig og ansvarlig økonomi. 



Tilbud om halv kontingent resten af året for nye medlemmer gælder kun i det 
omfang, folk til en koncert direkte spørger. 

Koncerten ”Food & Blues” med H.P. Lange gav et mindre underskud. 

MM præsenterede et regneark, som for eftertiden kan bruges til at give et helt 
præcist overblik over forbrug og fortjeneste ved salg af mad og drikkevarer. 
Skemaet afprøves ved koncerten 24. oktober. 

IR oplyste, at der var kommet et tilskud på 7.000 kroner fra Odder Kommune til 
koncertvirksomhed i 2016. Ansøgning om et tilsvarende beløb er sendt til Statens 
Kunstfond. SD orientrede om, at Odder Kommunes nye tilskudsordning til lokale-
leje formentlig også kan gavne Odder Jazzklub. Vi forventer at blive berettigede 
til et tilskud på 15 pct. af huslejen – hvilket årligt løber op i omkring 4.000 kroner. 

 

Ad 2. 

SN opdaterede program-planerne for 2016. Der mangler stadig at blive sat navne 
på tre datoer. Det afventer en nærmere afklaring af, hvornår Bourbon Street 
Jazzband med Adrian Cox kan komme til Odder på deres 60 års jubilæums-turné. 
Koncerten med Paul Harrison og Camilla Erhorn Lyngholm er flyttet fra 10. 
december til 26. november. Som følge heraf udgår den afsatte dato 12. 
november. SN arbejder videre med booking af interessante navne til de sidste 
ledige datoer i 2016. 

 

Ad 3. 

Billetsalget til koncerten 24. oktober med Kansas City Stompers og Jesper Thilo 
går så godt, at der må forventes udsolgt. SD oplyste, at der er tilsagn fra et godt 
hold af hjælpere. Selv om musikken skal have 16.000 kroner, vurderede SN, at 
det nok skal løbe rundt – med fuldt hus og et pænt salg af mad og drikke. 

MM oplyste, at klubben har 48 flasker rødvin på lager. 

 



Ad 4 

Fortæring til aftenjazz fredag den 6. november:  Forskellige leverandører 
drøftedes. Det blev overladt til SN at indhente tilbud. Efterfølgende er det 
foreslået, at vi tager en tallerken-anretning fra Falling Forsamlingshus ved Gitte 
Dinesen. Pris: 125 kr. pr. kuvert. 

 

Ad 5. 

MM har haft en forhandling med vores billetbureau Safeticket. Bestyrelsen gav 
sin tilslutning til, at MM beder Safeticket om også at håndtere udstedelse og 
fornyelse af medlemskort. Det skal allerede i år foregå på den måde, at 
medlemmerne klikker sig ind på et link ”bliv medlem” eller ”medlemskort” på 
jazzklubbens hjemmeside. Den enkelte skal betale et gebyr på 12.50 kroner, og 
Safeticket skal af klubben have 800 kroner for at udføre denne service. 

Ved årets sidste koncerter bliver der orienteret grundigt om den nye procedure 
for medlemskort. Ligesom der også i nyhedsbreve bliver fortalt om det. Enighed 
om, at det nye medlemskort bliver uden årstal. 

 

Ad 6. 

Ingen bemærkninger. 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. november kl. 19 hos formanden. På 
forhånd afbud fra Stig. 

 

 

 


