Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos formanden 1. december 2014.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Hanne Broe (HB)
Klaus Terkildsen (KT)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Debriefing samt økonomi fra arrangement 15. november (Doc Houlind).
Kommende arrangement 6. december (River Jazz & Blues Band).
Status på program forår 2015.
Eventuelt.

Ad 1.
Atter fuldt hus til koncerten med Doc Houlind New Orleans Revival All Stars.
Indtrykket var, at publikum var endog særdeles begejstret. KT kunne oplyse, at
arrangementet gav et overskud på 1800 kroner.
Under dette punkt drøftedes, hvordan klubben håndterer problemet med, at
ikke-medlemmer lukkes ind til medlemsprisen på 50 kroner. SN vurderer det til
en halv snes stykker pr. koncert. Når der lukkes 150 personer ind på meget kort
tid er det svært at kontrollere ved indgangen, hvem der er medlemmer og hvem,
der ikke er.

Konklusionen blev, at SD og KT prøver at finde frem til et billetsalgs-system, der
løser dette problem. De to tager møde med vores nuværende Odderbilletten
samt Vibyfirmaet Billetekspressen. Hvad kan de byde ind med? Når vi har svaret,
tager bestyrelsen stilling. Indtil da fortsætter SD på hjemmesiden med at
indskærpe, at et medlem kun kan købe én billet til 50 kr. Medbringer han/hun
gæster, der ikke er medlemmer, må de ryste op med 100 kr.

Ad 2.
Der ventes igen fuldt hus til julekoncerten 6. december. Hjælperkorpset er på
plads. Servering som vi plejer. Der må regnes med lidt ekstra arbejde med
forberedelsen, fordi der nu kun er adgang til godsvognene fra salen.
Motorvognen fra den gamle Oddergris er sat på skinner nærmest køkkenet. SD
oplyste, at jazzklubben nu har fået sit eget aflåselige lagerrum på 1. sal. Det
betyder, at vi kan have et vist lager og ikke længere behøver at returnere ikkesolgte drikkevarer til Kvickly.

Ad 3.
Programmet for første halvår 2015 er klar. SD præsenterede udkastet til folderen
med en forside, der prydes af the smiling Ivar foran et fyldt Pakhus-lokale (!)
Programmet trykkes i 1000 eksemplarer og ventes klar til uddeling ved
koncerten 6. december. Nogle stakke skal derudover lægges på strategisk vigtige
steder i byen, hvor folk mødes.

Ad 4.
KT fremlagde klubbens økonomiske status her ved årets slutning. Økonomien er
tilfredsstillende.
En eventuel bruger-undersøgelse er udskudt indtil videre. Bestyrelsen har fortsat
alle antenner ude ved koncerterne for at opfange graden af tilfredshed – eller
eventuelt det modsatte. Derudfra lægger vi kursen.

LM spurgte, hvordan vi håndterer billetkøb via smartphone (mobil pay). Enighed
om, at det nok kun er få, der vil betale på den måde, og de kan så gøre det til
SD´s mobilnummer.
IR arbejder videre med udkast til ansøgning om tilskud fra Statens Kunstfond.
Deadline for at komme i betragtning i 2016 er medio august 2015.
Kirkekoncerten med Red Hot Four +1 og Miriam Mandepira i Odder Sognekirke 8.
februar 2015 er nogenlunde på plads. Billetprisen sættes til 50 kroner. Med
tilskud fra kirken til musikken skulle det være muligt at få arrangementet til lige
at løbe rundt, vurderede SN. Kirken er vært ved en forfriskning i pausen i
sideskibet og klarer selv bordopstilling m.v.
En julefrokost for bestyrelsen blev udskudt til efter nytår. Opslutning til forslag
om at tage til Horsens Ny Teater torsdag aften den 19. februar for at høre Jesper
Thilo Kvartet. Inden koncerten spiser vi et godt måltid mad. SN bestiller billetter
og finder et velegnet spisested nær teatret.
Om efterårs-programmet 2015: Enighed om at udvide fra fire til fem
arrangementer - sådan, at der lægges et aften-arrangement ind. Der stiles mod
fredag den 6. november, og SN prøver at booke P.S. Swingband, der gjorde så
stor lykke sidst. Ellers er det fortsat planen at hyre H. P. Lange og Co. 26.
september, Kansas City Stompers med Jesper Thilo 24. oktober. 14. november
kunne det blive Swingcats, og 5. december kunne det blive et genhør med
Henning Munk og Plumperne.
LM og IR slog til lyd for, at det også bør indgå i planerne, at vi præsenterer
medlemmerne for et rent blues-band. Eventuelt som et aftenarrangement uden
spisning.
Kommende bestyrelsesmøder er fastlagt sådan: 5. januar, 9. marts, 21. marts, 13.
april.

Ref.: Ivar Rønsholdt

