Odder Jazzklub
Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2014 hos formanden.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Hanne Broe (HB)
Stig Nielsen (SN)
Klaus Terkildsen (KT)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluering af aftenarrangement den 1. oktober, inkl. regnskab.
Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.
Gennemgang af arrangementsliste.
Arrangementet 31. oktober.
Studiebesøg for bestyrelsen.
Generalforsamling 2015.
Nye T-shirts.
Brugerundersøgelse.
Eventuelt.

Ad 1:
Klubbens første aften-arrangement (med De Eviggrønne) trak 84 betalende
medlemmer. Økonomien ballancerer, men ikke overskud.
SN: Hvis vi ikke kan trække flere, er jeg indstillet på, at vi dropper aftenarrangementer. Det er for stort apparat at sætte i gang uden at få kroner i
kassen. Vi skal op på mindst 100.

Enighed om at afvente arrangementet 31. oktober, inden aften-arrangementer
genvurderes.
Ad 2:
Om koncerten i Odder Sognekirke 8. februar 2015 oplyste formanden, at kirken
betaler halvdelen af udgiften til musikken. SD og SN tager et møde med organist
Grethe Moesgaard om den praktiske afvikling. Det overvejes at stille an med en
forfriskning i pausen.
SN oplyste, at det ikke kan lade sig gøre at få Jesper Thilo og Kansas City
Stompers 21. marts 2015 – som ellers planlagt. Det må så vente til efteråret
2015. I stedet satses der på All Time Jazzband.
Det blev overdraget til IR at udrede, hvordan vi formulerer ansøgningen til
Statens Kunstfond om musiktilskud.
Om anskaffelse af lydanlæg: SD undersøger hos kontakter i kommunen, om der
er perspektiv i at søge om tilskud til et lydanlæg, eventuelt sammen med Vita
Park.
Om udflugt til Riverboat Festival i Silkeborg 2015: SN fik grønt lys til at gå videre
med at hyre en bus til 85 personer samt hyre Hjejle-flådens største båd Hejren,
der kan medtage 200 personer, heraf 70 spisende i den overdækkede salon.
Budgettet for turen tilsiger, at prisen for at deltage sættes til 400 kroner pr.
snude.
Om salg af øl i Pakhuset: Enighed om at fortsætte med flaskeøl.
Ad 3:
Efterår 2015: Der arbejdes på at få HP Lange, Hugo Rasmussen m.fl. til Pakhuset
26. september medbringende deres mobile køkken.
24. oktober forsøges engagement med Kansas City Stompers med Jesper Thilo.
14. november og 5. december er endnu ikke programlagt.
Ad 4:

Til aften-arrangementet 31. oktober 2014 med PS Swingband var der enighed om
at vælge Kvicklys tilbud på en tapas-buffet til 80 kroner. Den omfatter Røget laks
med æggestand og asparges, små lune frikadeller, bruschetta med tomat, skinke
og ost, pandekager med kyllingfyld samt små æblekager.
Hjælperkorpset er på plads.
Pr. 20. oktober var der solgt 75 billetter. Det vurderes senere, om der er behov
for at indrykke en annonce i Odder Avis onsdagen før arrangementet for at få
solgt nogle flere billetter.
Ad 5:
Basin Street Jazzklub i Juelsminde har inviteret bestyrelsen på et studiebesøg i
Juelsminde til udveksling af erfaringer. SD svarer positivt på invitationen og
prøver at finde et velegnet tidspunkt.
Ad 6:
Klubbens generalforsamling blev fastsat til onsdag den 18. marts kl. 19 – med
indledende koncert ved Mamelukkerne. SD kontakter orkesterleder Marianne
Eriksen desangående.
Bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen holdes 9. marts.
Ad 7:
SN sætter i værk, at der bliver fremstillet et nyt oplag af de sorte T-shirts til
bestyrelse og hjælpere.
Ad 8:
Udformningen af en brugerundersøgelse blandt klubbens medlemmer blev
indgående drøftet. Enighed om at lave en folder (A4), som så kan lægges frem
ved arrangementerne. IR laver et udkast til tekst, som mailes rundt til
bestyrelsens medlemmer.
Ad 9:

Under eventuelt var der enighed om, at udstedelse af medlemskort kører videre
efter samme princip som hidtil. Om de fremmødte ved koncerterne er
medlemmer, kontrolleres fortsat ved indgangen.
Ref.: Ivar Rønsholdt

