
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 5. maj 2014 hos formanden. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM). 

Afbud fra Hanne Broe. 

 

KT omdelte opdateret medlemsliste (338) samt foreløbige regnskaber for samtlige 

afholdte koncerter. De seneste koncerter løber lige nøjagtigt rundt, og klubben har 

fortsat en tilfredsstillende kassebeholdning. 

Udkast til evaluerings-skema fra SN drøftedes. Med ændringer og tilføjelser vil 

spørgeskemaet blive udsendt til alle medlemmer i løbet af maj. Det bliver i form af 

en e-mail med link til det elektroniske spørgeskema. Vi bruger et data-system, der 

gør det nemt at analysere og uddrage konklusioner af de besvarede skemaer. 

Status over klubbens første sæson 2013-2014: 

SD: Vi møder megen ros og anerkendelse, når vi snakker med folk i byen. 

SN: Når man lægger ører til vores medlemmer, møder vi en alt overvejende 

tilfredshed med vores koncept. Vi har fundet en god model og et tidspunkt, der er 

bedst for alle, både for medlemmerne og os selv. Hjælper-korpset fungerer 

fremragende. Der er fundet en god rytme, og alle ved, hvad de skal. 

LM: På generalforsamlingen blev der jo heller ikke luftet nogen form for 

utilfredshed. Jeg synes, det er fantastisk, som det kører. 



De øvrige i bestyrelse tilsluttede sig den positive vurdering af klubbens første år. 

Program og ansvarsfordeling for sommerens arrangementer: 

SD og SN redegjorde for arbejdet med Musik På Tværs-arrangementet på 

Polititorvet 30. maj – 1. juni 2014. SN fremlagde udkast til annoncering på klubbens 

hjemmeside af vores eget indslag, nemlig frokost-jazzen i teltet lørdag 31. maj. Vi 

kører efter vores vante koncept med smørrebrød. Dog står Café Harboe for salget af 

drikkevarer. Der sendes besked til alle medlemmer – med efterlysning af hjælpere til 

alle eventens koncerter. 

SN står som tovholder på udflugten til Riverboat Festivalen i Silkeborg lørdag den 

28. juni.  Vi smører selv de sandwichs, der medbringes i køletasker (SN, LM og IR). 

Billetsalget sættes via e-mail i gang 28. maj. SD og SN tager imod telefonisk 

tilmelding. Betaling skal ske senest 11. juni. SD udarbejder forslag til mail om, 

hvordan betalingen skal foregå. 

Børnejazz ved Vitapark Kulturfestival lørdag den 23. august: SD laver en færdig 

skabelon, som sendes til OdderBilletten. I slutningen af juni sættes billetterne til 

salg. KT er herefter tovholder på billetsalget, mens SN styrer de øvrige ting i 

forbindelse med børnekoncerten. 

De nærmere enkeltheder afhænger af et fællesmøde i Vita Park 15. maj. SD og SN 

deltager. SN sender mail med referat af dette møde. 

ØVRIGT: Aften-koncerten i Pakhuset fredag den 31. oktober 2014 afvikles med 

spisning fra kl. 18. Der indhentes tilbud på en buffet-anretning. PS Swingband går på 

kl. 19.30. 

Der arbejdes på en dinner-jazzaften på Odder Gymnasium lørdag den 9. maj 2015 

med ”Stars of British Jazz”. SN sikrer sig aftale med gymnasiet og Madhimlen, inden 

bandet bookes. 

Kirkekoncerten med Red Hot Four + 1 og Miriam Mandipira bliver enten 8. eller 15. 

februar 2015 (søndag kl. 16). 

SD meddelte, at han er ude at sejle i tidsrummet 1. juni til 1. september. 

Ref.: Ivar Rønsholdt  



 

  

 


