Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde mandag den 21. marts hos Stig Nielsen

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt (IR)
Mogens Mehl (MM)
Palle Jensen (PJ)
Lis Mønsted (LM)
Afbud fra Klaus Terkildsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opfølgning på referat fra møderne 20/2 og 7/3 2017.
Økonomi, herunder seneste arrangementsregnskab.
Planlægning af generalforsamlingen den 29. marts 2017.
Status og planlægning vedr. Jazzy Days 15. – 17. september 2017.
Kommende møder.
Eventuelt, herunder to do lister.

Ad 1.
Efter flere forhandlinger står det klart, at Folkeoplysningsudvalget ikke har til
sinds at yde lokaletilskud til jazzklubben. Derved lukkes sagen.
SN og PJ har holdt møde med repræsentanter for kommunen. Der er tilbud om,
at vi kan få en hel udstillingsvæg i Odder Biblioteks forhal stillet til rådighed i 14

dage op til Jazzy Days. Oplagt at bruge denne mulighed som et led i
markedsføringen.
SN har holdt møde med Odder Little Culture Club. Enighed om at udveksle
programmer, så vi undgår sammenfald.
SD har ikke fået svar på mail til menighedsrådsformand Bente Grønfeldt. Rykker
telefonisk for at få et møde i stand. Formålet er at få præciseret hele proceduren
omkring lån og brug af sognekirken til koncertvirksomhed.
IR undersøger procedure for ansøgning om tilskud fra Odder Kommune og
Statens Kunstfond vedrørende 2018. Kommer med tilbagemelding til bestyrelsen
på næste møde.
SD skriver tak til Nordea Fonden for tilskud på 10.000 kroner til Jazzy Days.
Prisen for at få trykt et program for Jazzy Days i 1000 eksemplarer er 6.325 kr.
MM fremlagde layout-skitse til programmet.
Køb af udstyr til lydanlæg ER foretaget. Pris: 7.777 kroner. Er klar til koncerten 1.
april med det hollandske band.

Ad 2.
MM fremlagde økonomisk rapport, der ser yderst tilfredsstillende ud.
Medlemstallet er oppe på 305.
Frokostjazzen 5. marts med syv mands orkester gav et overskud på 5 – skriver
FEM – kroner!

Ad 3.
Generalforsamlingen 29. marts: Bestyrelsen møder kl. 17 for at gøre klar og for at
holde et kort møde om især valgene. Mamelukkerne spiller en time fra kl. 19 så
selve generalforsamlingen kan indledes ca 20.15. Der er én gratis øl, glas vin eller
vand pr. medlem.

Flemming Roger Christensen bringes i forslag som dirigent.
Ivar Rønsholdt er referent.
SD aflægger beretning m. powerpoint.
MM gennemgår regnskabet – med powerpoint.
Kontingentet foreslås uændret 200 kr. Dog med specialkontingent for unge under
25 år: 25 kr.
Paragraf 6 i vedtægterne foreslås redigeret, så de bliver up-to-date.
Formandsvalg: Svend Donby går af, og i stedet for ham indstiller bestyrelsen Stig
Nielsen.
Til at træde i bestyrelsen i stedet for Stig Nielsen indstiller bestyrelsen
nuværende suppleant Palle Jensen. Hvad angår besættelsen af den anden ledige
bestyrelsespost afventes en snak med Klaus Terkildsen. Det samme gælder de to
suppleantposter, idet det dog blev gjort klart, at Lis Mønsted er rede til at
fortsætte eller i givet fald stille op til bestyrelsen.
Der foreslås genvalg af revisorerne Nina Bredsdorff-Larsen og Bjarne Pors. Samt
af revisorsuppleant Jette Juhl.
Ad 4.
SN gennemgik Jazzy Days programmet og nævnte de aftaler, der allerede er i hus.
SN, SD og PJ har møde onsdag 22/3 med Thomas W. Jensen, Odder Parkhotel,
om, hvordan dinnerjazzen fredag aften skal organiseres. SN opstillede to
fordelings-muligheder mellem hotel og klub. En endelig afklaring må afvente
udspillet fra Thomas W. Jensen.
Om mobilscenen på Torvet sagde SN, at det er vigtigt at få forklaret Musikskolen,
at det alene er Musikskolens arrangement, og at det skal være jazz.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 3. april hos Palle Jensen, Hou. På det
møde konstituerer bestyrelsen sig.

Ad 6.
To do lister for de kommende arrangementer gennemgået. Ang.
Kammerkoncerten 19. april kan klubben selv lægge noget op om arrangementet
på Kultyrby 2017’s hjemmeside.
Følgende datoer for frokostjazz i 2018 blev fastlagt:
13. januar.
10. februar.
10. marts.
14. april.
5. maj.
15. september.
13. oktober.
10. november.
8. december.

Ref.: Ivar Rønsholdt.

