
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2015 hos formanden. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Hanne Broe (HB) 

Klaus Therkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Mogens Mehl (MM). 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde. 
2. Økonomi. 
3. Evaluering af arrangementet ”Stars” på gymnasiet. 
4. Planlægning af udflugt til Riverboat Festival 2015. 
5. Drøftelse af deltagelse i og evt. planlægning af Vita Park Kulturfestival. 
6. ”To do list” i forbindelse med planlægning af kommende arrangementer. 
7. Sponsor og tilskudsmuligheder. 
8. Kulturhovedstad 2017. Skal vi deltage? 
9. Eventuelt. 

 

Ad 1: 

SN fortalte om den facebook-profil for Odder Jazzklub, han har oprettet som en 
sideprofil til sin egen. SN og MM arbejder på at få et facebook-ikon lagt ind på 



hjemmesiden, så man kan klikke sig direkte herfra. – IR arbejder videre med at 
søge kommunen og Statens Kunstfond om tilskud til koncert-aktiviteter i 2016. 
Sidste frist for ansøgning til staten er 17. august 2015. 

Ad 2: 

Økonomi:  KT kunne oplyse, at klubbens kassebeholdning stadig er 
tilfredsstillende, også efter et konstateret underskud på Dinner-Jazz på Odder 
Gymnasium. 

 

Ad 3: 

Stor ros bordet rundt til Dinner-Jazz med Stars of British Jazz på Odder 
Gymnasium lørdag aften 9. maj. Omend et billetsalg på 103 var langt under det 
forventede og medfører et underskud på omkring 18.000 kroner. 

Pyramidesalen afprøvet og fundet særdeles velegnet til arrangementer af denne 
art. Fortrinligt samarbejde med Madhimlen, der leverede en buffet, som alle var 
glade for. God lyd. Pengene til professionel lydmand givet godt ud. 

HB refererede til flere medlemmer, som mener, at fredag aften er bedre end 
lørdag aften til den slags koncerter. LM anførte, at konfirmationer og 
forårsarbejde i haven også kan have spillet ind på billetsalget. SN mente, at 
koncerten var blevet udsolgt, hvis der havde været tale om et frokost-
arrangement. 

Markedsføring: Enighed om, at vi har været for sent ude. Vi skal fremover 
begynde meget tidligere med markedsføringen (plakater, annoncer, omtale) og 
så følge op, når vi nærmer os arrangementet. 

SD konkluderede, at underskuddet ikke bør afskrække os. Vi prøver igen på 
gymnasiet, og så må vi nøje overveje, hvilken årstid, ugedag og klokkeslæt, der er 
det mest velegnede. 

 

 



Ad 4 

Riverboat 27. juni: Kører efter samme skabelon som i 2014. P.t. solgt 76 billetter. 
Der sælges max 86 billetter, så der bliver plads til bestyrelsesmedlemmer og en 
hjælper i bussen. Smørrebrødsholdet (Stig, Jette, Lis, Ivar og Mogens) starter kl. 
10 hos Stig&Jette med at smøre og pakke sandwiches. IR laver en lille epistel til 
Odder Avis om, at Odder Jazzklub sender en kæmpe delegation til årets store 
jazzfestival i Silkeborg. 

 

Ad 5. 

Kulturfestival i Vita Park 22. august 2015: SN redegjorde for det seneste møde i 
festival-gruppen. Fik bestyrelsens tilslutning til, at Odder Jazzklub medvirker med 
en street-parade rundt i sygehusets labyrint af gange, efterfulgt af en koncert i 
Kulturkøkkenet over to sæt. SN arbejder på at hyre Aarhus Jass Orkester til 
arrangementet. Deadline for at komme med i programmet: 19. juni. Vi går ud fra, 
at vi også i år får et tilskud på 5.000 kroner fra kulturfestival-puljen til vores del af 
festlighederne. SN indkalder relevante personer til et planlægningsmøde, når 
tiden nærmer sig. 

 

Ad 6. 

MM udfærdiger en skabelon til en to-do-liste, der mailes ud til bestyrelsen. Det 
er et internt arbejdsredskab, der løbende opdateres. Det skal sikre, at alle ved, 
hvad alle gør – og hvornår – til hvert arrangement.  

 

Ad 7. 

Der arbejdes videre med at gøde jorden for eventuelle sponsorater. Men indtil 
videre holdes der lav profil, idet klubben stadig er selvhjulpen og økonomisk 
rustet til kommende aktiviteter. IR og SN strikker en ansøgning sammen til 
Statens Kunstfond, når vi ved lidt mere om 2016-programmet. 



 

Ad 8. 

Kulturhovedstad 2017:  Bestyrelsen fandt perspektiv i, at vi bruger anledningen 
til at arrangere en lille jazzfestival i Odder. SN sætter snuden ned i sporet hvad 
angår tilskudsmuligheder osv. Bestyrelsen tager det op som tema på et møde i 
løbet af efteråret 2015. 

Ad 9. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 8. september 2015 hos 
formanden (Forberedelse til efterårets første koncert 26. sept. med HP Lange 
Blues & Food). 

 

 Ref.: Ivar Rønsholdt 

  

 


