Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 20. april 2015 hos formanden.

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

Dagsorden:
1) Opfølgning på referat fra sidste møde.
2) Frokostjazz den 25. april.
3) Arrangement den 9. maj på gymnasiet.
4) Riverboat-udflugt 27. juni.
5) Kulturfestival i Vita Park 22. august.
6) Program for efteråret 2015.
7) Drøftelse af og forberedelse til program for 2016.
8) Økonomi-status.
9) Oprettelse af Facebook-profil.
10) Eventuelt.
Ad 1. Ingen bemærkninger til referatet fra det foregående bestyrelsesmøde.
Ad 2. Fire hjælpere har meldt sig til frokostjazz med Kardinalerne 25. april. Det burde være
tilstrækkeligt med de fire plus bestyrelsen. Øl og vin bæres på plads fredag formiddag. (SD, SN og
IR). Som noget nyt spilles i pausen en optagelse fra You Tube med Erik Bentzen. SD medbringer
computer til visningen.
Ad 3. Dinner-jazz på Odder Gymnasium 9. maj: SD og SN refererede fra møde med Madhimlen, der
står for menuen. Der er plads til 220 spisende, når alle skal have en rimelig god komfort. Folk

sidder ved 17 runde og 17 lange borde. IR undersøger pris på duge ved Odder Udlejning. LM
sørger for blomster-bordpynt. Vigtigt, at der i annoncer og på hjemmesiden gøres opmærksom på,
at arrangementet er åbent for alle. Der er enhedspris, og ved døren sælges der billetter til selve
koncerten (100 kr). Fredag læsser vi vin, vand og et par ekstra kasser flaskeøl ind. Madhimlen
sørger for fadølsanlæg og fustager.
Billetsalget på nettet lukker fredag 8. maj kl. 18. Der bliver brug for 6-8 hjælpere foruden
bestyrelsen, der møder på gymnasiet lørdag kl. 14 for at gøre klar.
SD oplyste, at der er købt to ugers reklame for arrangementet på reklameskiltene ved byens
indfaldsveje. Desuden trykkes en plakat i 15 eksemplarer, der hænges op på relevante steder i by
og opland.
Ad 4. Riverboat-udflugten 26.juni: De 90 billetter bliver sat til salg 4. maj. Brochurer om
programmet i Silkeborg deles ud ved koncerten i Pakhuset 25. april.
Hjælpere kører i egen bil, hvis alle pladser i bussen bliver solgt. SN kører med i bussen som
turleder. IR træder til som hjælpe-guide for SN i Silkeborg.
Ad 5. Kulturfestivalen i Vita Park 22. august: SN redegjorde for møde med den nye direktør. Hun vil
gerne have et fælles tema for aktiviteterne, og det kunne blive noget med BEVÆGELSE.
Jazzklubben kunne bidrage med en Street Parade, der slutter med koncert i Kulturkøkkenet. All
Time Jazz, Silkeborg, kunne være en mulighed. Medlemmer af jazzklubbens bestyrelse opfordres
til at medbringe ”mit kæreste eje” til en lille kunstudstilling på dagen.
Ad 6. Programmet for efteråret 2015 er færdigt. Det vil blive uddelt ved frokostjazzen 25. april.
Ad 7. SN redegjorde for de foreløbige aftaler til programmet for 2016. Max Lager New Orleans
Stompers kommer til frokostjazz 20. februar, Sammy Remington med Doc Houlind 6. august, og
Second Line Jazzband 10. september. IR foreslog, at der laves en foredragsaften med den
legendariske leder af Radioens Bigband, Ib Glindemann, som kunne caussere med musikeksempler
og i øvrigt også fortælle om sin tilknytning til Sondrup og Odderegnen. IR undersøger, om det er
muligt.
Ad 8. Melding fra kasserer Klaus Terkildsen om, at frokostjazzen 21. marts med The Spirit of New
Orleans ser ud til lige at løbe rundt.
Ad 9. Bestyrelsen tiltrådte, at SN opretter en facebook-profil for jazzklubben. Senere vendes
tilbage til, hvordan profilen bedst muligt holdes i gang.
Ad 10. Eventuelt: SD og MM tager et møde om den fremtidige hjemmeside-pleje. Og en eventuel
ændring, så hjemmesiden bliver bedre egnet til Google-søgning fra mobiltelefoner.

(Der blev ikke fastsat en dato for næste bestyrelsesmøde. SD indkalder nok, når det skønnes
nødvendigt).
Ref. Ivar Rønsholdt

