
Odder Jazzklub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 11. maj 2017 hos Mogens Mehl. 

Til stede var: 

Stig Nielsen (SN). 

Palle Jensen (PJ) 

Mogens Mehl (MM) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Klaus Terkildsen (KT). 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet 24. april 2017. 
2. Økonomi, herunder seneste arrangementsregnskab. 
3. Program 2018. 
4. Status og planlægning JAZZY DAYS 15. – 17. september 2017. 
5. Kommende møder. 
6. Eventuelt. 

Ad 1. 

SD har forhandlet sig frem til, at vi samlet skal betale 3.275 kr. for leje af 
Pakhuset fra fredag morgen til søndag aften 15. – 17. september. 

SN sørger for, at brik til B-nøgle kodes om, så vi har adgang til alle nødvendige 
lokaliteter i Pakhuset. 

Ophæng af banner på Pakhusets facade er accepteret. Det bliver på facade-
muren til højre for indgangen. PJ snakker med Stark, om der også kan hænges et 
banner op på Stark-facaden. 



Bjarne Pors har været syg men laver programmet for efterår 2017, så snart han 
er rask. Tak til MM, fordi han fik strikket et midlertidigt program sammen til 
uddeling ved frokostjazzen 6. maj. 

SN har søgt, om Odder Jazzklub kan blive medlem af Frivilligcentret, Pakhuset. 
Det giver visse fordele, blandt andet fremstilling af billige plakater. 

SN orienterede om, at Odder Musikskole har haft møde med Køb Odder. De tør 
ikke binde an med telt på Torvet, så det bliver Mobilscenen. 

Back-up funktionerne vedr. billetsalg og regnskab drøftedes. Det samme gjorde 
en ekstern harddisk til vort arkivmateriale. Begge dele sættes på dagsordenen til 
videre behandling på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 2. 

Økonomien og likviditeten er fortsat tilfredsstillende. Bestyrelsen udtrykte glæde 
over, at forårets sidste frokostjazz med Arosia gik i 0 – selvom det var et syv 
mands band. 

Medlemstallet er oppe på 317. 

 

Ad 3. 

Datoerne for arrangementer i 2018 er fastlagt. Det tilstræbes at arrangere fælles 
bus- og bådtur til Riverboat-festivalen i Silkeborg 23. juni 2018. SN vil - uanset 
hvad - gerne stå for det. 

Medlemskontingent for 2. halvår 2017 sælges for halv pris. 

 

Ad 4. 

JAZZY DAYS:  SN fremlagde program med de seneste  tilføjelser. Bl.a., at 
Musikskolen har en uropførelse af nyt Odder-værk. (Bidrag til Kulturby 2017). I 
øvrigt er det p.t. lidt uklart, hvad Musikskolen i øvrigt kommer med. 



MM fremlagde skitse (dummy) til festival-programmet. Det skal være færdigt og 
klar til trykning 15. juli. Det betyder, at MM gerne vil have alt materiale fra 
annoncørerne senest 30. juni. Annoncørerne sender selv deres tekst, logo m.m. 
direkte til MM’s mailadresse. 

IR undersøger med Odder Avis, om det er muligt at få programmet lagt ind som 
indstik i den del af oplaget, der distribueres i Odder By. Og i givet fald, hvad det 
vil koste. 

SN, PJ og MM aftaler møde med Hattesen, Odder Musikskole snarest.  

Enighed om, at hjælper-korpset indkaldes til et møde, hvor bestyrelsen 
orienterer om, hvad der er brug for af hjælp ved festivalen. Mødet søges afholdt 
mandag den 26. juni kl. 17 i Pakhuset. Invitationen går ud i en mail 14 dage før.  

 

Ad 5. 

Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til torsdag den 1. juni kl. 10 hos Stig Nielsen. 

 

Ad 6. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

 


