
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 8. september 2014 hos formanden. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Hanne Broe (HB) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

 

Dagsorden: 

1. Arrangementet den 20. september 2014. 

2. Aftenarrangementer i oktober. 

3. Menu. 

4. Markedsføring. 

5. Gennemgang af arrangementslisten 2015. 

6. Drøftelse af billetsalget gennem ”Odderbilletten”. 

7. Evt. ansøgning om musiktilskud. 

8. Momsregistrering. 

9. Evaluering af sommerens arrangementer. (Afvikling/økonomi/fremtiden). 

10.  Hjælperkorps. 

11.  Eventuelt. 

 

Ad 1: 



SD oplyste, at billetsalget til frokostjazz med Peruna Jazzmen og Mik Schak var åbnet 

8/9 om morgenen. På førstedagen var 103 billetter solgt. SN noterede, at det bliver 

klubbens dyreste arrangement hidtil. Bestyrelse og hjælpere mødes 9.30 i Pakhuset. 

 

Ad 2: 

Aftenarrangementerne onsdag 1. oktober (De Eviggrønne) og fredag 31. oktober (PS 

Swingband) kommer til at forløbe sådan: Kl. 16: Bestyrelse og hjælpere møder. Kl. 

18.15: Dørene åbnes. Kl. 18.30: Spisning. Kl. 20: Musikken går på. Billetter sættes til 

salg på nettet 22. september. SD fortæller om aften-arrangementerne i forb. m. 

frokostjazzen 20. sept. 

 

Ad 3: 

Bestyrelsen drøftede mad-serveringen ved de to aftenarrangementer i oktober. 

Hanne Broe indhenter tilbud på buffet hos Kvickly, Anne i Rosensgade og Hou 

Slagteren, suppleret med tjek hos madleverandør i Beder (KT). Hurtig tilbagemelding 

til SD, hvorefter der træffes aftale med den valgte leverandør. 

IR luftede muligheden for at sælge fadøl. Foreløbig fortsættes dog som hidtil, men 

SN undersøger priser m.v. hos forskellige fadøls-leverandører. 

 

Ad 4: 

IR sender pressemeddelelser ud til Odder Avis / Horsens Folkeblad og Århus 

Stiftstidende forud for arrangementet 20. september med Mik Schak og Co., også 

indeholdende omtale af aftenarrangementet 1. oktober med De Eviggrønne 

 

Ad 5: 

SN redegjorde for de foreløbige aftaler med Second Line Jazzband (10/1), Miriam 

Mandipira and Red Hot Four (kirkekoncert 8/2), Bourbon Street Jazzband (21/2), de 



oprindelige Kardinalerne (25/4) og dinner & dance aften på Odder Gymnasium med 

Stars of British Jazz (9/5). Der forhandles med Djurs Jazz-formanden Svend Frandsen 

om at dele hotel-udgiften til det britiske band. SD og SN forhandler med Madhimlen 

om prisen på bespisningen. Udgangspunktet er, at jazzklubben står for salg af øl, 

vand og vin. 

Frokost jazzen 21. marts er endnu ikke endeligt fastlagt. SN undersøger muligheden 

for at hyre Jesper Thilo i en eller anden konstellation. 

Vedrørende efteråret 2015 nævntes flere muligheder, eksempelvis 

aftenarrangementer med Master Fatman og /eller H.P. Lange. 

 

Ad 6: 

SN rejste spørgsmålet, om der kan spares gebyrpenge ved at finde alternativer til 

”Odderbilletten.dk”. Enighed om, at det IKKE er en løsning selv at stå for billetsalget. 

SD undersøger alternativer, herunder muligheden for at få et differentieret gebyr-

system. SN mente, at det var lige lovlig dyrt at give 6 kr. i gebyr for en billet til 25 kr. 

(børnejazzen). 

 

Ad 7: 

SD og SN iværksætter en ansøgnings-procedure om musiktilskud fra kommune og 

stat. Først søges kommunen, og hvis det bliver et ja, støtter Statens Kunstfond med 

et tilsvarende beløb. 

 

Ad 8: 

Ingen bemærkninger. Klubben fortsætter som hidtil. 

 

Ad 9: 



Stor ros bordet rundt til klubbens to vellykkede sommerarrangementer: Udflugten 

til Riverboat Festivalen i Silkeborg og børnejazz-arrangementet i Vita Park. Enighed 

om at gentage de to events næste sommer. SN undersøger, om vi kan øge antallet af 

deltagere i Silkeborg-turen fra 60 til 90. (Større bus, større båd). Det konstateredes, 

at Kulturkøkkenet i Vita Park er yderst velegnet til koncerter ved særlige lejligheder. 

SN oplyste, at de to nævnte arrangementer økonomisk set ender i et 0, når det 

lovede tilskud fra Vita Park løber ind på kontoen. 

SD og SN redegjorde for arrangementet på det nye Polititorvet i samarbejde med 

bl.a. Café og Galleri Harboe. Konklusion: Odder Jazzklub var ikke - som klub - 

involveret i arrangementet og kan som følge heraf heller ikke blive belastet af et 

eventuelt underskud. 

 

Ad 10: 

SD oplyste, at han har 35 navne på sin email-liste over medlemmer, der har 

tilkendegivet, at de gerne vil give en hånd med som hjælpere. Men en stor del af 

dem har aldrig responderet, når der bliver spurgt. SD vil nu sende en rykker til de 

tilmeldte. Hvis de ikke melder tilbage, inden en vis tidsfrist, vil de blive erstattet af 

andre. ”Det er vigtigt, at vi har et bredt korps af hjælpere, ikke mindst når vi nu også 

skal afvikle aften-arrangementer”, pointerede SD. 

 

Ad 11: 

Under eventuelt drøftedes nye t-shirts til bestyrelse og hjælpere samt udstedelse af 

medlemskort i forbindelse med det nye regnskabsår 1. januar 1015. Begge emner 

diskuteres videre på næste møde. 

 

Ref: 

Ivar Rønsholdt 

 


