
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde hos formanden 5. januar 2015. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Afbud fra Hanne Broe. 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 2014 

2. Generalforsamling 

3. Nyt billetsystem 

4. Efterårets koncerter – status. 

5. Henvendelse fra Inger Gregersen 

6. Eventuelt 

 

Ad 1: 

KT fremlagde oversigt over klubbens økonomi ved udgangen af  2014. På selve driften ventes 

der et overskud  i omegnen af 4.000 kr. Kassebeholdningen er tilfredsstillende og lever rigeligt 

op til bestyrelsens budgetmæssige målsætning. 

Kort efter årsskiftet er status, at 187 personer har betalt kontingent for 2015 og dermed 

gentegnet deres medlemsskab. Flere ventes at komme til i de kommende uger. 

Bestyrelses udtrykte tilfredshed med tingenes tilstand. 

 

Ad 2: 



Generalforsamlingen onsdag den 18. marts 2015 kommer til at forløbe som sidste år, altså 

med en indledende koncert ved Odder-bandet Mamelukkerne af cirka en times varighed. SD 

fik tilslutning til, at bandet honoreres med 3.500 kroner. 

Der bliver gratis øl/vand/vin til de fremmødte medlemmer. 

Som dirigent blev Palle Jensen bragt i forslag. 

Som referent foreslås Ivar Rønsholdt. 

Svend Donby genopstiller til formandsposten. 

På valg til bestyrelsen er desuden Klaus Terkildsen og Stig Nielsen, der begge genopstiller. 

Det samme gør suppleant Lis Mønsted. Der skal vælges yderligere en suppleant, og bestyrelsen 

er inden generalforsamlingen klar med sin kandidat til denne post. 

Bestyrelsen vil foreslå genvalg af klubbens nuværende revisorer, Bjarne Pors og Nina 

Bredsdorff-Larsen. På generalforsamlingen findes et emne til posten som revisor-suppleant. 

Bestyrelsen mødes kl. 17.30 i Pakhuset forud for generalforsamlingen. 

 

Ad 3: 

SD og KT oplyste, at de havde haft et godt møde med billetbureauet Safetickets, Viby. 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der indgås en aftale med dette bureau. Som klubbens webmaster 

tager SD  ud i firmaet 21. februar for at få den fornødne starthjælp til at håndtere det nye 

system. Det betegnes som meget enkelt og rummer flere data, end vi kan få i dag gennem 

Odderbilletten. Desuden lægges der vægt på, at Safetickets garanterer en hurtig og rettidig 

afregning med klubben. 

Det ligger også i aftalen, at Safetickets uden beregning kan levere professionelle medlemskort 

med stregkoder. 

VIGTIGT: Bestyrelsen besluttede, at Odder Jazzklub ved dette års udgang vil sende 

medlemskort ud til medlemmerne med post. Det vil gøre det mere smidigt end i dag, hvor det 

tager tid ved indgangen at forsyne medlemmerne med nyt medlemskort. 

 

Ad 4: 



Arrangementerne i efteråret 2015 kører efter den tidligere fremlagte plan. Der var enighed 

om, at Odder Jazzklub også i år går med i Kulturfestivalen i august i Vita Park. SN finder ud af, 

hvad vi kan bidrage med i år. 

SN tager et møde med Odder Gymnasium for at fastlægge detaljerne omkring afviklingen af 

aftenjazz-arrangementet 9. maj med Stars of British Jazz. 

 

Ad 5: 

Henvendelsen fra et medlem med kritik af kø-kulturen ved indgangen til Pakhuset gav 

anledning til en længere drøftelse i bestyrelsen. Man erkender det uhensigtsmæssige i, at 

nogle medlemmer lader partneren ordne billetteringen, hvorefter de selv smutter bag om 

køen og styrter ind i salen for at erobre de bedste pladser.  Der vil ved den førstkommende 

koncert blive truffet foranstaltninger, der kan afhjælpe eller i det mindste dæmpe problemet. 

Det skal ske med fysisk tilstedeværelse og venlige henstillinger. 

SD sender desuden en mail til medlemmerne med en henstilling om, at folk holder sig til en 

god kø-kultur. Ikke mindst fordi der ved årets første koncert må påregnes nogen ventetid, fordi 

der samtidig skal udleveres medlemskort. 

 

Ad 6: 

SD oplyste, at der 5. januar var solgt 141 billetter til koncerten 10. januar med Second Line 

Jazzband. Så der forventes igen fuldt hus. Vi får besøg af seks personer fra Juelsminde 

Jazzklubs bestyrelse. 

Julefrokosten for bestyrelsen blev ændret til at finde sted onsdag den 14. januar på 

Vestermølle i Skanderborg, hvor der er spisning plus efterfølgende koncert med 

Burich/L’Etienne New Orleans Ensemble m. sangerinde. 

SN orienterede om de muligheder, der opstår på Central-Hotellet, hvis den nye 

interessegruppe kommer igennem med et projekt til restaurering af den gamle sal m.v. 

Han betegnede projektet som særdeles spændende. Enighed om, at vi følger planerne med 

interesse, og at vi gerne ser jazzklubben som en del af det netværk, der bakker op om 

projektet. Dog ingen konkrete beslutninger herom. 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 9. marts kl. 19 hos formanden. 

 



Ref.: Ivar Rønsholdt 

 

 


