
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde hos formanden 13. januar 2014 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Hanne Broe (HB) 

Lis Mønsted (LM), suppl. 

Jørgen Ehrhorn (JE), suppl. 

 

Dagsorden: 

1. Medlemsstatus. 

2. Regnskab – status pr. 1. januar 2014. 

3. Lysprojekt i Pakhuset. 

4. Brugerundersøgelse. 

5. Kommende arrangementer. 

6. Møde i Vita Park om kulturdagen 2014. 

7. Eventuelt. 

 

Ad 1. 

Kasserer KT kunne oplyse, at Odder Jazzklub pr. 13. januar 2014 er oppe på 286 

registrerede, betalende medlemmer. En ny, ajourført medlemsliste blev omdelt. 



I lyset af det store medlemstal blev det diskuteret, hvordan vi håndterer 

situationen, når der kun er plads til 150 medlemmer pr. arrangement i Pakhuset. 

Enighed om, at vi fastholder først-til-mølle princippet og følger udviklingen nøje. 

SD oplyste, at næste alle medlemmer (246) er tilmeldt nyhedsbrevet, hvor der 

åbnes for salg af billetter til hvert arrangement. 

Samtidig undersøges mulighederne for at finde alternative spillesteder med mere 

plads til særlige arrangementer. SD forhører sig på Odder Højskole, og IR 

undersøger mulighederne på Odder Gymnasium. 

Enighed om at stå fast på, at ingen uden forudkøbt billet lukkes ind før kl. 12.45. 

Eventuelt ventende i kø på dette tidspunkt får udleveret numre, medlemmer én 

farve, ikke-medlemmer en anden farve. Princippet er, at medlemmer i køen skal 

lukkes ind før ikke-medlemmer. Det må bero på et skøn, hvor mange der kan 

lukkes ind på det tidspunkt. 

 

Ad 2 

KT redegjorde for regnskabet efter de første tre koncerter. Det foreløbige 

regnskab og klubbens økonomi i det hele taget blev rundt om bordet betegnet 

som tilfredsstillende. 

 

Ad 3 

SD oplyste, at lysforholdene ved scenen i Pakhuset ikke har været helt optimale. 

Derfor er der truffet aftale med en professionel lysmand, der installerer to spots 

plus dertil hørende teknik. Det koster i omegnen af 3.000 kroner og skulle 

forbedre publikums muligheder for at se musikerne. Initiativet og omkostningen 

blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Ad 4 



Enighed om at iværksætte en brugerundersøgelse efter sæsonens syv koncerter. 

Det foregår på nettet. SD tager sig af det tekniske, mens SN rundsender forslag til 

de spørgsmål, vi beder medlemmerne svare på. Undersøgelsen er til internt brug 

i bestyrelsen til arbejdet med form og indhold i kommende arrangementer. 

Ad 5 

Vedr. kommende arrangementer ligger datoerne for efterårets koncerter fast: 

20. september, 18. oktober, 15. november og 6. december. 

The Carling Family Band er allerede hyret til 18. oktober. Af andre emner i spil er 

”Peruna Jazzmen” med Mick Shack (20. sept) og Daimi + Kansas City Jazzband (6. 

december). Espen Just er også en mulighed, som undersøges nærmere. 

Derudover er der stemning for, at Odder Jazzklub byder ind med arrangementer i 

forbindelse med Odders kulturdag den 23. august. Det kunne blive med ”Second 

Line” i Vita Park og ”Jazz, der har passeret sidste salgsdag” i forb. med 

Følkekøkkenet i Pakhuset. Her er bandet ”De eviggrønne” med bla. a. Botha 

Christensen og H.C. Vartenberg i spil. SN arbejder videre med forslagene og 

kommer senere med en endelig indstilling. 

AD 6 og 7: 

SD og SN repræsenterer Odder Jazzklub ved mødet i Vita Park om Kulturdagen 

2014 samt ved mødet 1. februar i Silkeborg i Jazznetværk Jylland. 

 

Ad 8 

SD oplyste, at han har reserveret Pakhuset onsdag den 5. marts 2014 til 

afholdelse af generalforsamling. Det lille lokale bigband ”Mamelukkerne” vil blive 

indbudt til at spille nogle numre i forbindelse med generalforsamlingen, ligesom 

de gjorde ved den stiftende generalforsamling 24. april 2013. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt 


