
Odder Jazzklub 

Referat af bestyrelsesmøder 9. sept. 2013 hos formanden Svend Donby, Kysing. 

Formanden noterede indledningsvis, at der i sommerens løb har været en forbløffende stor interesse for 

jazzklubben. En masse mennesker ringer for at købe billetter og bestille mad til det første arrangement. 

Antal betalende medlemmer er nu oppe på 124. 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Hanne Broe (HB) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt ( IR) 

Lis Mønsted. (LM) 

Dagsorden: 

1. Beretning fra sponsorudvalget 

2. Svarskrivelser fra andre jazzklubber 

3. Arrangement den 21. september 

4. Økonomi  – antal medlemmer. 

5. Datoer og orkestre for forårets arrangementer. 

6. Eventuelt. 

Ad 1: 

SN oplyste, at der arbejdes videre med at søge støtte hos Odder Kommune og Statens Kunstråd. 

Kommunen kontaktes m.h.p. at få hjælp til selve ansøgningsproceduren. SD snakker med Jelling 

Musikfestivals formand om, hvordan sagen bedst gribes an. 

En række muligheder for privat sponsorering drøftedes. SN arbejder videre med konkrete emner. 

Enighd om at få trykt et begrænset antal sorte  T-shirts med www.odderjazz.dk påtrykt med hvidt. Til 

brug for bestyrelse og hjælpere til det første arrangement. 

 

Ad 2: 

SD gennemgik sporadisk det store antal svar, der er indløbet fra andre jazzklubber. De rummer nyttige 

oplysninger, som Odder Jazzklub kan gøre brug af i det videre arbejde.  Angående entre var bestyrelsen 

enige om at følge de klubber, der giver medlemmer en markant rabat i forhold til ikke-medlemmer. Det 

http://www.odderjazz.dk/


udmyntede sig i en beslutning om 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer til Odder 

Jazzklubs frokostarrangementer i Pakhuset. 

 

Ad 3. 

Enighed om, at der er brug for syv frivillige hjælpere den 21. sept – udover bestyrelsen. Hjælperne 

udpeges og oplæres på medhjælpermødet tirsdag den 17.september kl. 17.00-18.30 i Pakhuset. 

Priserne for fortæring bliver som følger: 

1 øl (flaske) 25 kr. 

1 stk smørrebrød 25 kr. 

1 glas vin 25 kr. 

1 flaske vin 100 kr. 

Vand 15 kr 

Kaffe 15 kr. 

SN tager sig af musikerne 21.sept. 

SD og IR mødes 9.30 og sørger for afhentning af smørrebrød og drikkevarer i Kvickly. 

HB er tovholder på bar-holdet 

KT plus tre hjælpere tager sig af billetsalg og udstedelse af medlemskort. 

IR er tovholder på oprydningsholdet. 

SD udsender nyhedsbrev med opfordring til medlemmerne om at være i god tid, hvis man vil sikres 

bordplads og mad. Stiller også op til interview med Odder Avis med henblik på artikel op til 21. sept. 

IR laver pressemeddelelse om musikken den 21. sept. 

 

Ad 4 

KT oplyste, at der allerede er en pæn sum penge i kassen.  Nok til, at vi er fuldstændig helgarderet 

m.h.t.  det første arrangement. 124 medlemmer  den 9. sept ., og der kommer hele tiden nye til. Et 

udkast til medlemskort blev forelagt og godkendt. 

 

Ad 5 



Bestyrelsen lagde sig fast på fire frokost-arrangementer  på lørdage i foråret: 18. januar, 22. februar, 

22. marts og 26. april. 

SN gennemgik en lang stribe muligheder for bands. Vil senere melde tilbage med konkrete forslag. SD 

bad indtrængende om, at The Neanders kommer til at slutte første sæson, altså 26. april. Det var det 

band, der høstede stor anerkendelse ved prøve-arrangementet i foråret 2013. 

 

AD 6 

Kassereren hæver et passende beløb i banken, så vi 21. sept.  har kontanter nok til byttepenge og 

orkester-honorar. 

Ellers ingen bemærkninger  

 

Ref.: Ivar Rønsholdt 

 

  

  

 

 

 


