Odder Jazzklub 8/10
Bestyrelsesmøde 8. oktober 2017 i ”Godset”, Kolding.

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

Dagsorden:
1. Evaluering af ”Jazzy Days”, herunder regnskab.
2. Jazzklubbens fremtid:
a) Organisation/bestyrelse
b) Musik
c) Afvikling af koncerter/lokaliteter
d) Mediestrategi
e) Økonomi.
3. Næste møde.

Indledningsvis blev det tjekket, at der er tilstrækkeligt antal hjælpere til
frokostjazzen i Pakhuset 21. oktober.
En forespørgsel fra en handicaphjælper bliver besvaret med, at hjælperen betaler
samme entre som den handicappede. Det er i henhold til bekendtgørelsen.
Bestyrelsen godkendte, at klubbens lydmand, Erik Bentzen, får bevilget 2000
kroner til indkøb af to nye monitor-højttalere, hvilket gør jazzklubbens lydanlæg
komplet.
Ad 1.
SN redegjorde for evalueringsmøde med Steen Hattesen fra Odder Musikskole og
Eine Kleine Bierbar, Torvet. Vores bidrag var en andel på 12.500 kroner til teltet
samt levering og hjemkørsel af mobilscene. Omsætningen i teltet var blot 14.000
kroner, hvilket betyder, at vi næppe får noget fra ølsalget. Odder Musikskole får
underskud og meddelte, at de ikke er interesseret i at medvirke i et eventuelt nyt
arrangement næste år. Bierbar, derimod, vil gerne have et samarbejde med
Odder jazzklub. Mødet mundede ikke ud i beslutninger.
SN fastslog, at Jazzy Days som helhed fik et godt forløb. Det blev bevist, at det
godt kan lade sig gøre. Der har over de tre dage været i alt mellem 700 og 800
inde til arrangementerne. Samarbejde med Odder Parkhotel har været
upåklageligt.
Vore egne arrangementer i Pakhuset samlede stort set fulde huse. Også
børnejazzen, selv om forsalget af billetter svigtede. Det blev derfor gjort gratis og
samlede ca 60 børn og mindst lige så mange voksne.
Der var flere bud på årsagen til det svigtende billetsalg. Måske var det for tidligt
(søndag kl. 10). Måske var der ikke gjort tilstrækkelig meget for at markedsføre
specielt denne koncert. SN pointerede, at der efter hans opfattelse fortsat er
gode muligheder i børnejazzen.
Kirkejazzen fik ikke udsolgt. SN erkendte, at det godt kan skyldes, at vi har haft
Miriam Mandipira to gange tidligere. Det kan have fået nogle til at fravælge
denne koncert i det samlede udbud.
Enighed i bestyrelsen om, at Jazzy Days har gjort Odder Jazzklub mere synlig. IR
fremhævede street paraderne og nævnte, at koncerterne med Flying Jazzmen er

eksempel på, at andre genrer end lige New Orleans revival godt kan trække folk
og give dem en god oplevelse.
Pressedækningen op til Jazzy Days var ok. Men i bestyrelsen var der skuffelse
over, at Odder Avis i den efterfølgende dækning kun havde fundet anledning til
at omtale Liva Weel-koncerten. Ikke et ord om alt det andet, der skete i byen. SN
tager kontakt til avisen med henblik på at overtale dem til at lave en opfølgende
artikel om, hvordan det var gået.
MM havde opgjort regnskabet for Jazzy Days, som han fremlagde. Det blev til et
underskud på små 50.000 kroner, hvorfor det bliver nødvendigt at indløse Odder
Kommunes underskudsgaranti på 35.000 kroner. Derved bliver netto
underskuddet mindre end forventet. Kubbens økonomi i det hele taget ser
fortsat fornuftig ud. Sagt med kassererens ord: ”Fremtiden tegner lys og venlig”.
Suppleant SD rettede en stor tak til bestyrelsen og det dygtige hjælperkorps for
deres store arbejde. LM adresserede takken til formanden for hans enorme
arbejde med festivalen. SN sagde: ”Jeg er tilfreds”.
Ad 2.
SN understregede, at vi allerede nu nøje overvejer , hvordan en ny bestyrelse skal
se ud og virke.
Situationen er, at Stig Nielsen og Ivar Rønsholdt begge træder ud af bestyrelsen
ved generalforsamlingen til foråret 2018. SN bad hvert enkelt bestyrelsesmedlem
tænke over, hvem vi kan bringe i forslag til at varetage funktionerne som
formand, musikbooker og sekretær. MM lod forstå, at han gerne fortsætter som
webmaster og kasserer, ”under forudsætning af, at der i øvrigt kan stilles et
arbejdsdygtigt hold”.
Musik: SN fremlagde udkast til 10 arrangementer i 2018. Heraf er der booket fire
bands. Enighed om at tage et maj-arrangement med i forårsprogrammet. Oplæg
til at lave en udflugt til Riverboat Festivalen i Silkeborg igen. Arrangementsdatoerne i 2018 er: 13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 23/6, 15/9, 13/10, 17/11 og 8/12.
Lokaliteter: Pakhuset er fortsat klubbens base. Derudover kan Vita Park og Odder
Gymnasium komme i spil ved større eller specielle arrangementer.

Mediestrategi: SN gav udtryk for, at vi måske skal tænke anderledes – måske
drage Odder Avis mere ind ved personlig kontakt/samtale. Der skal arbejdes med
forslag til, hvordan vi kommer videre.
Økonomi: SN fandt det meget vigtigt, at vi finder ud af en back-up til kassereren.
Ellers risikerer vi pludseligt at stå på herrens mark. MM blev rost for sit gode,
systematiske arbejde med bogholderi og økonomistyring. Selv sagde han, at hele
hans system ligger på en fil. Alle, der blot har lidt forstand på de dele, kan snildt
finde ud af det, mente han.
Ad 3
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 30. oktober kl. 10 hos Palle Jensen,
Hou.
Ref.: Ivar Rønsholdt.

