Odder Jazzklub
Referat fra bestyrelsesmøde 24. april 2017 hos Svend Donby.
Til stede var:
Stig Nielsen (SN)
Palle Jensen (PJ)
Mogens Mehl (MM)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Svend Donby (SD)
Klaus Terkildsen (KT)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opfølgning på referat fra 3. april 2017.
Økonomi, herunder seneste arrangementsregnskab.
Program for 2. halvår 2017.
Status og planlægning Jazzy Days 15. – 17. september 2017.
To do list 6. maj 2017.
Kommende møder.
Eventuelt.

Ad 1.
SD tager - inden han rejser til Canada - kontakt til Pakhuset angående pris for leje
af Pakhuset under Jazzy Days.
MM har nøgle til Pakhuset. Aftaler internt med PJ om adgang med varer. SN
sender liste til PJ med behov for indkøb af varer.
SD oplyste, at Pakhuset siger ok til ophæng af Jazzy Days banner på facaden ud
mod busterminalen.
MM korrigerede udgifterne til generalforsamlingen: Udgiften blev 4.729 kroner.

Ad 2.
MM redegjorde for klubbens aktuelle økonomi, der fortsat opfylder bestyrelsens
målsætning om likviditet. Medlemstallet er oppe på 310, og flere ventes at
komme til.
Den seneste aftenkoncert med Silkeborg Kammerorkester m.fl. gav et overskud
på ca. 3.000 kroner.
Ad 3.
Programmet for 2. halvår 2017 bliver udformet sådan, at Jazzy Days
arrangementerne 15. – 17. september får hele forsiden. På bagsiden følger så de
resterende frokostjazz-arrangementer i efteråret: 21. oktober, 11. november og
2. december.
MM tager kontakt til Bjarne Pors, så programmet (postkortet) bliver klar til
omdeling ved frokostjazzen lørdag den 6. maj.
AD 4.
SN gennemgik programmet for Jazzy Days, der nu ligger fast. Kirkejazzen om
søndagen bliver en omgang fed blues med Miriam Mandipira, bakket op af
Lauritsen, Frost og Gade. Frokostjazzen om lørdagen bliver med enhedspris for
alle: 75 kroner. Dinerjazzen på Odder Parkhotel fredag aften holdes uden for
budgettet.
SN og MM holder kontakten med Steen Hattesen fra Odder Musikskole, bl.a.
med henblik på at få skolens indslag på Torvet sat på programmet hurtigst
muligt. Der tales om et telt på Torvet i stedet for mobilscenen. Frivillige fra
Musikskolens forældrekreds vil så stå for teltet. SN og MM tager også kontakt til
Vej & Park samt til torve-restauratøren.
Så snart alt materialet om samtlige arrangementer er klar, sætter MM det
endelige program sammen – med afsat plads til annoncer. Med det i hånden kan
arbejdet med at tegne annoncer/sponsorater gå i gang. (PJ OG LM).
Der skønnes at være behov for 10 hjælpere plus bestyrelsen. Enighed om at
indkalde hjælperne og de relevante interessenter til et møde, hvor programmet
bliver gennemgået i detaljer.

SN: ”Alt i alt må vi sige, at vi er meget godt kørende med forberedelserne”.

Ad 5.
Der skønnes at blive totalt udsolgt til frokostjazzen lørdag den 6. maj med Arosia.
Hjælperne er på plads.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde aftaltes til at finde sted torsdag den 11. maj kl. 10 hos
Mogens Mehl, Hundslund.

Ad 7.
SD henledte opmærksomheden på, at Pakhuset står som arrangør af et bluesarrangement fredag aften den 13. oktober: ”Blues & Burgers”. Han spurgte, om
Pakhuset til promovering af dette arrangement må gøre brug af jazzklubbens
mail-liste. Svaret var et afslag – under henvisning til tidligere beslutning i
bestyrelsen om, at vi IKKE udlåner vores mail-liste til andre musikarrangører. Den
bruges udelukkende til informationer om vore egne arrangementer. Listen kan
dog bruges i tilfælde, hvor jazzklubben er i et aftalt, formelt samarbejde med en
anden/andre aktører om et arrangement.
MM fremførte, at der er i bestyrelsen er brug for back-up funktioner til både
regnskab og billetsalg (scanningen ved indgangen). Bestyrelsen var enig, og der
arbejdes på at finde egnede ”bagstoppere” til disse funktioner.
Mødet sluttede med at ønske Svend Donby og hans frue et godt sommerophold i
Canada.

Ref.: Ivar Rønsholdt.

