Odder Jazzklub

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. marts hos formanden.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Klaus Terkildsen(KT)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt(IR)
Mogens Mehl (MM)
Lis Mønsted (LM)
Palle Jensen (PJ).

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Opfølgning af referat fra generalforsamlingen.
4. Evaluering / økonomi frra seneste arrangement.
5. To do list til 2/4.
6. To do list til 21/5
7. To do list til Riverboat
8. To do list til 6/8.
9. Drøftelse af bruttoplanlægning til jazz-festival 2017.
10.Eventuelt.

Ad 1.
Intet nyt om kommunal godkendelse af Odder Jazzklub som tilskudsberettiget forening (lokaletilskud).
MM oplyste, at han er i gang med at få Odder Jazzklubs arrangementer med på Odder Nettets begivenheds-kalender, ”Det sker i Odder”.

Ad 2.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Stig Nielsen, næstformand, Klaus Terkildsen, kasserer , Ivar Rønsholdt, sekretær. Palle Jensen indtræder i sponsor-udvalget
sammen med SN og LM. En sponsorstrategi fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
PÅ hjemmesiden under fanebladet ”bestyrelsen” bliver de forskellige bestyrelsesmedlemmers special-funktioner nævnt. SD roste MM for hans gode og energiske arbejde med klubbens website.

Ad 3.
MM blev rost for et godt og dækkende referat. SD glædede sig over en god debat på
generalforsamlingen, blandt andet om musikvalg, repertoirer, medlemssammensætning osv. SN: Frokostjazzen bliver der ikke ændret på, så længe vi kan fylde Pakhuset hver gang.

Ad 4.
Frokostjazzen med Neanders 16. marts gik godt. God stemning og et veloplagt band.
Økonomisk løber det lige rundt. Stadig lidt uklarhed om den reelle udgift til varekøb
til de enkelte arrangementer. Til næste frokostjazz i Pakhuset 21. maj foretages en
nøjagtig optælling af forbrug. Så man helt eksakt kan se: SÅ meget er der forbrugt,
og SÅ meget har vi tjent.
Klubbens likvide beholdning er stadig tilfredsstillende.

Ad 5.
De praktiske detaljer omkring diner-jazzen på Odder Gymnasium 2. april blev vendt.
SN og SD har tirsdag efter påske møde med Madhimlen, hvor alt skal på plads. Madsalget stopper torsdag den 31. marts kl. 12. Der er aftaler i hus med i alt 12 hjælpere, inklusive bestyrelsen. Mødetid på gymnasiet: Klokken 15.30. Vi kan ikke tilbyde
medlemmerne pladsbestilling på forhånd, men vi har stærk fokus på grupper, der
gerne vil sidde sammen, når vi viser folk på plads.

Ad 6.
Til frokostjazzen 21. maj er der afbud fra Svend Donby og Mogens Mehl. Vi klarer
billet-håndteringen manuelt uden scanner og bærbar. MM mailer listen over solgte
billetter til KT, der printer den ud. Koncerten annonceres med nyhedsmail fredag
den 22. april. Billetsalg starter mandag den 25. april kl. 8. Redaktionel foromtale i
ugeavis/dagblade omkring 11. maj.

Ad 7
SN gennemgik budget for udflugten til Riverboat Festival i Silkeborg i juni. Der er
plads til 80 i bussen (plus tre pladser til bestyrelsesmedlemmer) Med en pris på 400
kroner for de 80 i bussen og 300 kroner for 10 kør-selv-deltagere løber det hele
rundt. Maden til båden købes i Silkeborg. Festivalens catering-service leverer selv
maden på båden.
Salg af billetter til medlemmerne sættes i gang 1. maj. Skulle der ikke blive udsolgt i
løbet af maj, sættes resterende pladser til salg blandt ikke-medlemmer 1. juni.

Ad 8
To do list til byfest-arrangementet i Centralhotellets teatersal 6. august blev udsat til
næste møde.

Ad 9
En arbejdsgruppe bestående af formand og næstformand (SD + SN) arbejder videre
med at definere arbejdsopgaver, aftaler, spillesteder m.v. i forbindelse med den påtænkte 4 dages jazzfestival 14 – 17 september 2017. Det sker ud fra SN’s tidligere
fremlagte oplæg.

Ad 10
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 9. maj kl. 19 hos formanden.

