
Odder Jazzklub 

 

Bestyrelsesmøde hos formanden 8. september 2015 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Hanne Broe (HB) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Mogens Mehl (MM). 

 

Dagsorden: 

1. Evaluering af sommerens arrangementer. 
2. Status, økonomi. 
3. Lager status. 
4. Arrangementet 26. september. 
5. Arrangementer efterår 2015. 
6. Program 2016. 
7. Kontingentopkrævning 2016. 
8. Jazzfestival i Odder 2017? 
9. Eventuelt. 

 

 



Ad 1. 

Riverboat-udflugten:  80 af 90 pladser solgt. Arrangementet forløb 
tilfredsstillende trods skybrud ved ankomsten til Silkeborg. Guidet rundtur 
måtte opgives. Enkelte kritiserede standarden på madpakkerne med de to 
sandwiches. SN: Vi bør overveje, hvad vi gør næste år, hvis vi beslutter at 
gentage udflugten. Det har aldrig været intentionen, at madpakkerne til båd-
turen skulle gøre det ud for et regulært aftensmåltid. Økonomi: Mindre 
underskud. 

Kulturfestivalen i Vita Park:  Odder Jazzklubs matiné i Kulturkøkkenet gik 
enormt godt med fuldt hus og fremragende musik ved Klüvers Kvartet. SN 
deltager for jazzklubben i et møde med Vita Park, hvor dette års festival 
evalueres og den næste planlægges. Opslutning til, at vi også deltager næste år. 

Ideen med en matiné fra kl. 14 til 16 faldt godt ud. Bør prøves igen (SN). 

Økonomi: Løber lige rundt – med tilskuddet fra Vita Park. 

Kunstudstillingen: Gode tilbagemeldinger fra formanden for Odder 
Kunstsamling, Jon Bahl, der skønnede, at 300 havde været forbi og studeret de 
udstillede værker, som jazzklubbens bestyrelsesmedlemmer havde taget med 
fra deres hjemlige vægge.  

 

Ad 2. 

KT omdelte aktuel udskrift af foreningens konto. Saldoen ligger pr. september 
2105 på den positive side af bestyrelsens målsætning. Et tilbageblik over de 
foreløbige koncerter i 2015 viser, at de stort set går i 0. Nogle har mindre 
underskud, andre mindre overskud. 

 

Ad 3. 

Klubben ligger inde med et betydeligt lager af diverse varer. MM har opgjort 
det til følgende: 



Odder Jazzklub Lagerbeholdninger 08. september 2015 
På lager hos Mogens: 
51 fl. Verrosso - rød 
21 fl. Verrosso - hvid 
11 fl Berri Estate - rød 
5 ds. Cola 
4 1½ l Appelsinvand 
3 ½ l. Hvid vand 
8 ½ l. Hvid vand m/citrus 
96 Royal Classic 
42 Royal alm. 
På lager i Pakhuset: 
4 fl. Rødvin 
11 fl. Hvidvin 
250 stk Ølkrus 
48 Royal - øl 
På lager hos Stig: 
1 pk. Kaffe 
24 Danskvand uden brus 
1200 stk. Ølkrus 
På lager hos Lis: 
2 pk. Kaffe 
50 stk. Marcipanbrød 

Ad 4. 

Til efterårets første frokostjazz-arrangement 26. september med H.P.Lange 
Blues & Food er der pr. 8/9 solgt 74 billetter. Arrangementet foromtales i de 
lokale medier i uge 38. Herefter tages der stilling til, om der også skal sættes en 
annonce i Odder Avis i uge 39. 

Der indkaldes det sædvanlige antal hjælpere, der kan opstille borde og stole 
samt bistå musikerne med servering af maden, afrydning m.m. Mødetid for 
bestyrelsen: 9.30 – SD overvejer, om hjælperne først behøver at møde lidt 
senere. Den praktiske afvikling af mad-serveringen drøftedes. 

 

Ad 5. 



Ingen ændringer af efterårets program i forhold til den trykte brochure. 

 

Ad 6. 

SN redegjorde indgående for de foreløbige planer for programmet i 2016. 
Følgende bands er på plads: Miriam Mandipira med Finn Odderskov, Finn 
Burich, Stig Tornby m.fl (kirkekoncert),  Max Lager NO Stompers, Sammy 
Remington, Second Line Jazzband og All Time Jazzband. Andre muligheder er 60 
års jubilarerne Bourbon Street Jazzband m. Adrian Cox og Paul Harrison Band 
m. Amy Roberts og Miriam Mandipira som evt. julekoncert.  

Desuden arbejdes der på at få det hollandske band The Revivalists til dinner & 
dance aften på Odder Gymnasium lørdag den 2. april. SD anbefalede, at vi 
prøver gymnasiet igen, trods underskud i år. 

Marts og november er endnu ikke besat. LM slog til lyd for, at vi laver et 
arrangement med Jørgen Leth plus musikere. Evt. som en matiné eller en aften. 

 

Ad 7. 

Kontingentopkrævningen for 2016:  MM tager en snak med Safeticket, om det 
er muligt at få dem til at håndtere medlemsskaber/medlemskort. Det vil betyde 
en stor lettelse for især kassereren. MM vender tilbage til bestyrelsen med et 
oplæg. 

 

Ad 8. 

SN redegjorde for oplæg til en eventuel 4 dages jazzfestival i Odder i 
forbindelse med Odder Kommunes deltagelse i Kulturby 2017. Det kunne i givet 
fald tage udgangspunkt i musikere fra de fire byer, som er kulturpartnere i det 
såkaldte SAGN-projekt sammen med Odder: Sevilla, Spanien, Salo, Finland, 
Værnesborg, Sverige og Færøerne. Ideen drøftedes. SN vender tilbage til 
bestyrelsen, når han har undersøgt, om Odder Jazzklub realistisk set har 



mulighed for at koble sig på arrangementet – og dermed få del i projekt-
tilskuddet fra Kulturby 2017. Private sponsorater er også en mulighed. 

 

Ad 9. 

IR oplyste, at ansøgnings-proceduren for tilskud fra Odder Kommune og 
Statens Kunstfond er sat i værk. Der ventes svar fra Odder Kommune i 
slutningen af september. Ansøgningsfrist til Statens Kunstfond er 15. oktober. 
Der søges om i alt 30.000 kroner til musiker-honorarer i 2016. 

-- 

De to næste bestyrelsesmøder er fastlagt: 

Mandag den 12. oktober. 

Mandag den 2. november. 

Begge dage kl. 19 hos formanden. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

 

 

   


