Odder Jazzklub
Ordinær generalforsamling 5. marts 2014.

62 medlemmer havde fundet vej til Odder Jazzklubs første ordinære
generalforsamling, der blev holdt i Pakhuset.
Som optakt gav 8 mands orkestret ”Mamelukkerne” en lille fin og swingende
koncert på en time. Det gjorde de også forud for klubbens stiftende
generalforsamling i foråret 2013, så alle var enige om, at en årlig tradition dermed er
grundlagt.
Formanden, Svend Donby (SD) bød velkommen og glædede sig over det store
fremmøde.
Som dirigent valgtes apoteker Hanne Bülow.
Som referent valgtes Ivar Rønsholdt.
I sin formandsberetning opridsede Svend Donby optakten til og dannelsen af Odder
Jazzklub. Han glædede sig over den store opbakning og oplyste, at klubbens første
fem koncerter hver gang har trukket fuldt hus. Medlemstallet er pr. 5. marts 2014
på 327. Og økonomien er solid.
”Det er vores klare indtryk, at publikum gennemgående har været meget tilfredse
med det, de har hørt og set. Men det er altid svært helt at aflæse medlemmernes
reaktion ved udgangen. Derfor vil bestyrelsen iværksætte en lille
brugerundersøgelse, når denne sæson slutter til april”, sagde Svend Donby.
Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for den store
opbakning og trofaste fremmøde til koncerterne. Også bestyrelsen og korpset af
frivillige hjælpere fik en stor tak, og de fremmødte kvitterede med klapsalver.
Under debatten om formandsberetningen ville et medlem gerne vide, om
bestyrelsen havde overvejet at finde større lokaler til koncerterne.

SD svarede, at Pakhuset er meget velegnet. Det har de rigtige faciliteter til
arrangementer af denne karakter, og diverse orkestre har været særdeles tilfredse
med forholdene, stemningen og akustikken.
”Problemet i Odder er”, sagde formanden, ”at vi skal til Spektrum for at finde større
lokaler, og jeg mener ikke, at en stor idrætshal egner sig til vores arrangementer. Vi
overvejer at afprøve, om Pyramidesalen på Odder Gymnasium kan være en
mulighed ved særlige koncerter. Men ellers følger vi situationen nøje, og hvis
problemet vokser sig større, vil vi tage den derfra. Indtil videre er det vores erfaring,
at koncerterne i snit samler omkring halvdelen af medlemmerne, og så kan det
rummes i Pakhuset.”
Et andet medlem spurgte, om der bliver sat en øvre grænse for antallet af
medlemmer.
SD svarede, at bestyrelsen ikke har planer om at indføre medlemsbegrænsning.
Kassereren, Klaus Terkildsen (KT), gennemgik regnskabet for klubbens første
kalenderår – 2013. Alle koncerter har givet overskud, og regnskabet viste ved årets
slutning et overskud på godt og vel 50.000 kroner af en omsætning på 120.000
kroner.
Der var ingen kommentarer til regnskabet fra forsamlingen.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150 kroner årligt blev vedtaget. Det
nuværende kontingent løber helt frem til udgangen af 2014, idet bestyrelsen gerne
vil have kontingentbetalingen til at følge kalenderåret, ligesom regnskabet.
Der var ikke indkommet forslag udefra. Men bestyrelsen fremlagde forslag til en
række mindre ændringer af vedtægterne, hovedsagligt af redaktionel karakter.
Ændringerne blev énstemmigt vedtaget uden debat. De kan i den reviderede form
læses på klubbens hjemmeside.
Under valghandlingerne blev Svend Donby genvalgt med applaus.
Bestyrelsesmedlemmerne Ivar Rønsholdt og Hanne Broe blev begge genvalgt.
Det samme gjorde suppleanterne Lis Mønsted og Jørgen Ehrhorn.

Under eventuelt opfordrede SD medlemmerne til at følge klubbens hjemmeside,
hvor efterårets program vil blive offentliggjort. Der er også planer om at printe en
folder med omtale af kommende arrangementer.
Et medlem mente, at klubben måske burde koble sig på et bookingsystem, der er
billigere end det nuværende. SD lovede at undersøge mulighederne.
Generalforsamlingen sluttede efter en lille time med taktfaste klapsalver.
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