Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos formanden mandag den 9. marts 2015.03.10

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Klaus Therkildsen (KT)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Afbud fra Stig Nielsen.
Fraværende: Hanne Broe.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Økonomi, herunder regnskab og status.
Generalforsamlingen.
Riverboat - priser – billetsalg.
Koncert på gymnasiet 9. maj.
Frokostjazz den 21. marts.
Efterårets program.
Eventuelt.

Ad 1.
KT redegjorde for hovedregnskabet for 2014. Det viser et mindre underskud på en omsætning i
omegnen af 250.000 kroner. Kassebeholdningen er fortsat tilfredsstillende og opfylder så
rigeligt bestyrelsens overordnede målsætning. De enkelte poster for klubbens 11
arrangementer i 2014 blev gennemgået og gjort klar til generalforsamlingen.

Ad 2.
Generalforsamlingen 18. marts afvikles som sidste år. Det vil sige med indledende koncert ved
mini-bigbandet Mamelukkerne fra Odder.

Bestyrelsen mødes kl. 17.30 for at gøre klar til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår Palle
Jensen som dirigent og Ivar Rønsholdt som referent.
De fremmødte på generalforsamlingen krydses af med medlemslisten.
Om valgene: Formanden, Svend Donby, genopstiller. Det samme gør de to
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg: Klaus Therkildsen og Stig Nielsen.
Som suppleant genopstiller Lis Mønsted, mens bestyrelsen vil foreslå Mogens Mehl som 2.
suppleant.
Revisorerne Bjarne Pors og Nina Bredsdorff-Larsen vil blive foreslået genvalgt. På
generalforsamlingen foreslås en revisorsuppleant.
Der er en gratis genstand pr. deltager i generalforsamlingen. Hvad man derudover ønsker at
drikke, sælges et glas vin / en øl / en vand for 15 kr.

Ad 3.
Udflugten til Riverboat Festivalen i Silkeborg lørdag den 27. juni får plads til 90 medlemmer i
bussen. Prisen bliver 375 kroner pr. snude. Prisen omfatter transport frem og tilbage med bus,
sejltur med ”Hejren” m. musik på Silkeborg-søerne og et mini-måltid ombord samt guidning på
rundtur til spillestederne. Detaljer og praktisk forberedelse aftales på et bestyrelsesmøde
senere.

Ad 4.
Aftenkoncerten på Odder Gymnasium lørdag den 9. maj vil blive udbudt til 250 kr. for en billet.
Det omfatter musikken og menuen fra Madhimlen. Enighed om, at det bliver et offentligt
arrangement af en særlig karakter, og at der som følge heraf ikke bliver særskilt pris for
medlemmer. Der gøres en ekstra indsats med promovering af arrangementet, herunder
annoncering.

Ad 5.
Frokostjazzen den 21. marts med ”The Spirit of New Orleans” er på skinner. På førstedagen var
der solgt ca 80 billetter. Bestyrelse og hjælpere mødes som vanligt i Pakhuset 9.30. LM køber
det, der mangler.

Ad 6.
Efterårs-programmet er stort set på plads, lyder meldingen fra SN. Der mangler kun at finde et
band/navn til aftenarrangementet fredag den 6. november. Men SN har noget i kikkerten.

Ad 7.
Under eventuelt oplyste SD, at det nye booking-system fungerer upåklageligt. Afregning for de
enkelte arrangementer med klubbens kasserer sker prompte.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 20. april. (Og IKKE som tidligere vedtaget
mandag 13. april).
Ref.: Ivar Rønsholdt

