Odder Jazzklub

Bestyrelsesmøde hos formanden mandag den 2. november 2015.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Hanne Broe (HB)
Klaus Terkildsen (KT)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Mogens Mehl (MM).
Afbud fra:
Stig Nielsen.

Dagsorden:
1. Status på økonomi
2. Markedsføring af klubben via TV monitor.
3. Evaluering af statusoptælling ved salg.
4. Layout af folder/postkort med program for forår 2016.
5. Riverboat tur 2016.
6. Gode ideer til lokalitet til Sammy Remington 6. august 2016.
7. Kommende arrangementer 6. nov. og 14. nov.
8. Nye T-shirts.
9. Medlemskort 2016.
10.Fastsættelse af generalforsamling.
11.Eventuelt.

Ad 1.
Økonomi: Status fra KT viser fortsat en yderst tilfredsstillende saldo, som gør
klubben robust til at imødegå kommende udfordringer. Et mindre underskud på
den seneste koncert med Kansas City Stompers og Jesper Thilo.

Ad 2.
MM mente, at markedsføring på tv-monitor i Fitnesklubben kun kan ske ved en
fast annonce om klubben – ikke om de enkelte arrangementer. Hvis det er
tilfældet, har det ingen interesse. Hvis vi derimod kan skifte annoncer fra
koncert til koncert, kan vi godt tegne os for en 6 mdrs periode, konkluderede SD.
MM undersøger, om det er muligt.

Ad 3.
Enighed om, at vi dropper det optællings-skema ved salg af drikkevarer, som
forsøgsvis blev afprøvet den 24. oktober. Det er unødvendigt, mente LM.
Det blev indskærpet, at ALLE bon’er fra indkøb skal afleveres til kassereren.

AD 4.
MM og SN laver udkast til nyt layout af folder med program for forår 2016. Evt.
med forside-billede af dansende publikum, som måske kan tages fredag den 6.
november. Bjarne Pors bliver herefter bedt om at sætte tryksagen i værk. Tak til
SN for programlægningen, ikke mindst fra formanden, der med nærmest
jublende taknemmelighed noterede sig, at Neanders kommer 12. marts.

Ad 5.
Enighed om, at vi igen arrangerer tur med bus og båd til Riverboat Festival i
Silkeborg i juni 2016. Enighed om stor bus til 90 personer, så der er plads til alle –

også bestyrelsen. Enighed om, at vi opgraderer bespisningen på båden og køber
maden udefra. HB indhenter tilbud til max 100 kr. pr. anretning hos Annes
Sandwich, Gitte Dinesen og Kvickly Cafeteria. Prisen pr. deltager sættes så op til
450 kroner.

Ad 6.
Koncerten med Sammy Remington 6. august 2016 falder sammen med byfesten.
Forskellige spillesteder drøftedes. HB oplyste, at den nye ejer af Centralhotellet,
Kähler, er til at snakke med om evt. leje af teatersalen til en billig pris. Men han
er først parat til at indgå aftaler efter nytår. Vi henvender os straks efter nytår og
undersøger muligheden. Ellers er der ifølge SD mulighed i Pakhuset. Også Føtex
og Gymnasiet blev nævnt som muligheder.

Ad 7.
Enighed om, at vi gør et nummer ud af, at koncerten fredag den 6. november
(aften) er klubbens arrangement nr. 25. Der pyntes med flag på bordene, og i
løbet af aftenen trækkes der lod om 2 medlemskort til 2016 og om 2 flasker vin.
KT laver to ekstra store, laminerede medlemskort til præmierne. SD kender
personligt en af musikerne i Tradcats, Tom Bilde, og laver en lille festlig
introduktion af ham i forbindelse med velkomsten til musikken.
Et forslag fra IR om også at afvikle et amerikansk lotteri blev affejet af de øvrige
med himmelvendte øjne og larmende hånslatter (!)
Under indtryk af den relativt lave tilmelding (pt 75) placeres bordene, så der
bliver mulighed for en svingom foran orkestret.
Til frokostjazzen 14. november med PS Swingband er der pt ikke den helt store
tilmelding. Men det kan komme. Flere i bestyrelsen var inde på, at den vigende
interesse måske kan hænge sammen med, at vi har tre arrangementer tæt op ad
hinanden: 24. okt., 5. nov. og 14. nov.

Ad 8.
MM rundsender skitse med forslag til motiv på nye T-shirts. Vi mangler i store
størrelser. Enighed om, at T-shirts til bestyrelse og hjælpere skal adskille sig
markant og i farve fra T-shirts, der eventuelt bliver sat til salg blandt
medlemmerne. SN har kontakten til trykkeriet.

Ad 9.
En længere drøftelse af måden, hvorpå vi udsteder nye medlemskort, mundede
ud i en beslutning om, at vi kører videre med det gamle system.

Ad 10.
Generalforsamlingen 2016 blev fastsat til onsdag den 30. marts. SD booker
Pakhuset og træffer aftale med Mamelukkerne om at give en lille koncert som
optakt.

Ad 11.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 30. november kl. 18 hos
formanden. Det bliver indledt med spisning, idet SD køber maden udefra,
eventuelt hos fru Møller.
-Ref.: Ivar Rønsholdt

