Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016 hos formanden.
Til stede var:
Svend Donby (SD)
Klaus Terkildsen (KT)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt(IR)
Palle Jensen (PJ)
Lis Mønsted (LM)
Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste møde.
2. Økonomi.
3. Evaluering og økonomi fra arrangementet på Odder Gymnasium 2. april.
4. To do list til 21. maj.
5. To do list til Riverboat.
6. To do list til 6. august – Teatersalen.
7. To do list til 3. sept. - Vita Park.
8. Videre drøftelse af Jazz Festival Odder 2017.
9. Eventuelt.
Informationer fra formanden:
1) Vi sender vore vedtægter (med den nyeste ændring) til kommunen. Vedlagt
ansøgning om lokaletilskud. Vi vedlægger en liste over vores specifikke behov til et
lokale. Ingen kan herefter være i tvivl om, at det er Pakhuset, vi mener.
2) SD og SN har haft et udmærket møde med ledende repræsentanter fra
byfestudvalget ang. vores koncert i Teatersalen lørdag den 6. august. Vi kan for 1.000
kroner få en helside med i byfestprogrammet plus omtale i Odder Avis på linje med
de øvrige arrangører. Vi kan også få leveret fadølsanlæg.
Ad 1.
MM fulgte op på sidste mødes referat ved at oplyse, at Odder Jazzklubs
arrangementer nu er med på Odder Nettets begivenhedskalender ”Det sker i Odder”.
Ad 2.
KT fremlagde konto-oversigt, hvoraf det fremgår, at vi fortsat er tilfredsstillende
polstret med hensyn til likviditeten. SD: Klubbens økonomi må betegnes som
generelt tilfredsstillende.
Ad 3.
Arrangementet på gymnasiet var en gevaldig succes med 185 kunder. God mad og
god stemning. SN dryssede dog lidt malurt i bægeret ved at konstatere, at
arrangementet ville have givet 10.000 kroner i underskud, hvis vi ikke havde fået

tilskud fra kommune og stat på 14.000 kr. SN: ”Spørgsmålet er så, om det er alt
sliddet værd? Vi kan simpelthen ikke lave et rent overskud på gymnasiet, sådan som
det hele er skruet sammen. Hvis vi skal lave noget lignende, må det efter min mening
blive et andet sted.” Bestyrelsen vil senere taget spørgsmålet op til endelig afklaring.
Enighed i bestyrelsen om, at vi til hvert arrangement skal lave et regnskab, der helt
konkret fortæller os, om det har givet overskud eller underskud – og hvor meget.
Ad 4.
Til den ekstra generalforsamling 21. maj skal der vælges dirigent og referent.
SN gennemgik to do listen for frokostjazzen samme dag. Der er afbud fra SD, MM
og PJ. Hjælperkorps kommer på plads, sådan at det bliver ene gengangere.
MM laver billetliste. Klaus og Lis sidder ved indgangen. MM og SD bestiller
smørrebrød. 85 billetter solgt pr. 9/5.
Ad 5.
P.t. kun 40 tilmeldte til Riverboat-udflugten 25. juni. Men der sættes ind med ekstra
remindere og omtale op til 1. juni. Herefter kan eventuelle ledige pladser i bussen
sættes til salg blandt ikke-medlemmer. Budgettet er på 32.000 kroner. SN indkalder
til møde inden turen for detailplanlægning. Sandwiches til 25 kr. fra Silkeborg til
levering på båden er bestilt. Der bliver ikke tilbud om guidning, da det meste af
Silkeborgs indre by er gravet op og spillestederne flyttet.
Ad 6.
Koncerten i Teatersalen 6. august: SN indkalder til yderligere planlægningsmøde. Der
bliver brug for en heftig frivillig arbejdsindsats med ren- og klargøring af salen.
Måske vil Foreningen til Teatersalens Bevarelse hjælpe til. Det skal prøves.
SN: Et foreløbigt overslag kalkulerer med et underskud på 4.000 kroner ved 150
betalende gæster.
Ad 7.
Vita Park, Kulturkøkkenet, 3. september: SN oplyste, at aftale med Jesper Thilos
Dreamteam er på plads. Det bliver en kvintet med bl.a. Jacob Fischer på guitar.
Baseret på salg af 100 billetter a 50 kr. kalkuleres med et underskud på 4.000 kr.
Ad 8.
Jazz Festival 14. - 17. september 2017: SN fremlagde idekatalog til sponsorering
samt foreløbigt budgetoverslag på 210.000 kroner med et overskud på – om alt går
vel – 10.000 kr. Spillesteder er oplistet og en række band-emner bragt i spil. Der
stiles mod at indkalde kredsen af vigtige aktører og samarbejdspartnere til et møde
ultimo september. Tanken er at få hele byen involveret. Vigtigt at få taget Køb Odder
og Udvikling Odder i ed. PJ foreslog, at vi tager kontakt til Kim Bruuns grafiske
firma med henblik på at få rådgivning til udformningen af program-hæfte med
indbyggede muligheder for annoncering.
Ad 9.

SD udsender nogle forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøde. Det næst
kommende er foreslået til 25. juli.
Ref.: Ivar Rønsholdt.

