
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde hos formanden 18. november 2013. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Afbud fra Hanne Broe. 

 

Dagsorden: 

1. Evaluering af arrangementet 16. november. 

2. Kommende arrangement. 

3. Planlægning af efteråret 2014. 

4. Eventuelt. 

 Ad 1 

 Glæde bordet rundt over fuldt hus til koncerten med Henning Munk & 

Plumperne. Ros til et veloplagt, velspillende band og til hjælperne, ikke mindst 

Lilly i køkkenet. 

Opstilling og oprydning gik efter en snor. Fremmøde: Enighed om, at vi nok ikke 

bør være flere. Lokalemæssigt har vi nået grænsen, hvis alle med forudbestilling 

af smørrebrød skal have mulighed for at sidde ordentligt. 

Enighed om, at vi IKKE refunderer billetter kontant, men at vi i særlige tilfælde 

kan tilbyde gratis adgang til næste koncert. 



I nyhedsbreve anmoder vi medlemmerne om at huske deres medlemskort, som 

de i givet fald kan vise ved indgangen. 

 

Ad 2 

Arrangementet lørdag den 7. december med Paul Harrison får præg af ”julejazz” 

ved hjælp af bordpynt m.v. Det forventes også, at bandet og dets solist kan 

tilrettelægge repertoiret i retning af det julede. 

Enighed om at fastholde smørrebrødet. Hvad angår drikkevarer, supplerer vi med 

juleøl. Kage til kaffen købes i Kvickly, og folk, der køber kaffe, skal have mulighed 

for at få skænket en ekstra kop. 

 IR sender foromtale af koncerten til den lokale dags- og ugepresse. 

Ad 3 

Datoerne for koncerterne i efteråret 2014 bliver: 

20. september 

18. oktober 

15. november 

6. december. 

18. oktober bliver et aftenarrangement, da det har vist sig muligt at hyre The 

Carling Family Band denne aften. Dørene åbnes 17.30, og der spilles to sæt af en 

time. Til de øvrige tre spilledage er der endnu ikke valgt bands. 

 

Ad 4 

Generalforsamlingen blev fastsat til torsdag den 27. marts. I forbindelse hermed 

bliver der en lille koncert med at lokalt forankret 18 mands bigband, der har 

tilbudt sig. 



KT kunne oplyse, at jazzklubben pr. 18. november 2013 har 215 medlemmer. 202 

er tilmeldt nyhedsbrevet pr. mail. 

SN havde opgjort, at klubben skal svare 472 kroner pr. koncert i afgift til KODA. 

Det er noget, vi selv skal sørge for. 

LM spurgte, om vi evt. kan opnå tilskud ved at søge Odder Kommunes 

udviklingspulje. SD mente ikke – efter en snak med kommunens kultur-

koordinator – at jazzklubben kan komme i betragtning til denne pulje. 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 13. januar 2014. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt 

 

 

 

 

 


