
Odder Jazzklub  26/2 2018 

Bestyrelsesmøde 26. februar 2018 hos Lis Mønsted. 

 

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. Opfølgning på referat af mødet 29. januar 2018. 
2. Økonomi. 
3. Evaluering af arrangement med Biffen. 
4. To do liste vedr. arrangement 10. marts 2018. 
5. Generalforsamling 21. marts 2018. 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt. 

 

Ad 1. 

SN orienterede om mulighed for at hyre Finn Burich med sangerinden Monique 
Thomas til kirkekoncert i Odder søndag den 27. januar 2019. SN arbejder videre 
med endelig aftale, og PJ kontakter Odder Sognekirke m.h.p. reservering af 
kirken. (Det indebærer, at planlagt kirkekoncert i efteråret 2018 skubbes frem.) 



SN oplyste, at ”Hejren” er reserveret til klubbens udflugt til Riverboat Festival 
2018 i Silkeborg. Budget drøftet, hvorefter bestyrelsen fastsatte prisen pr. 
deltager til 450 kroner. (Selvkørende 400 kr.) Det bliver i år hollandske ”The 
Revivalists”, der spiller om bord på båden. 

 

Ad 2. 

MM omdelte det reviderede regnskab for 2017, der aflægges på 
generalforsamlingen 21. marts. Klubbens likvide midler ligger på den absolut 
pæne side af bestyrelsens målsætning. Og det aktuelle medlemstal er oppe på 
292. Det betyder, at klubben står godt rustet til kommende arrangementer, 
herunder eventuel medvirken i Kulturfestivalen 7. – 8. september 2018. PJ og 
MM tager kontakt til Nicolai Gyldenberg fra Eine Kleine Bierbar for at drøfte 
dennes henvendelse om et evt samarbejde om musiktelt på Torvet. Odder 
Jazzklub kan evt. disponere over teltet hele lørdag. 

 

Ad 3. 

MM redegjorde for økonomien efter arrangementet i samarbejde med Biffen. 
Odder Jazzklub forventer en andel på 2.500 kroner af overskuddet. Der var solgt 
77 billetter. SN fandt, at arrangementets indhold, både film og koncert, var 
aldeles fremragende. Men markedsføringen kunne have været bedre, og hvis 
jazzklubben fremover skal holde noget i Biffen, bør vi nok overveje at leje os ind 
og selv stå for det hele, mente SN.  

 

Ad 4. 

Til frokostjazzen 10. marts er der afbud fra SN og IR. LM har foreløbig aftale med 
fem hjælpere. Der gøres forsøg på at finde én eller to ekstra hjælpere til 
bordslæb m.v. 

SD står for velkomst, afslutning m.v. Det bliver i velkomsten pointeret, at der ikke 
må medtages egne drikkevarer til klubbens arrangementer. Hvilket også er anført 
på billetten. 



MM står for musikafviklingen og den nødvendige kontakt med Riverband. 

Ad 5 

Generalforsamlingen: SN har aftale klar med Marianne Erichsen og 
Mamelukkerne, der opstiller kl. 18 og spiller fra kl. 19 til kl. 20. Selve 
generalforsamlingen begynder kl. 20.15. Én genstand til hvert fremmødt 
medlem. Derudover sælges øl, vand og vin til enhedspris 10 kroner. 

To emner til bestyrelsen bragt i forslag. LM tager kontakt til de pågældende. 

PJ træffer aftale med Flemming Roger om dirigentposten. 

MM laver powerpoints til gennemgang af vedtægtsændringer og fremlæggelse af 
regnskab. Der opstilles bord ved indgangen til salen, så det sikres, at kun 
medlemmer slipper ind og at de optælles. 

IR er referent. 

 

Ad 6. 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 19. marts kl. 10 hos Palle Jensen, 
Hou. 

 

Ad 7. 

SN og MM fortalte om årsmødet i Sammenslutningen Jysk Jazz i Kolding, hvorfra 
der er hjembragt mange nyttige oplysninger og udveksling af erfaringer. 
Årsmødet holdes også i 2019 i Kolding. I 2020 har Odder Jazzklub forpligtet sig til 
at være vært ved årsmødet. Det kan evt. holdes i Odder Grisen forud for et 
frokostjazz-arrangement i Pakhuset. 

SD nævnte, at flere medlemmer havde besværet sig over, at der er for lang 
ventetid efter frokosten og inden koncerten går i gang kl. 13. Han luftede 
muligheden af at skyde åbningen en halv time fra kl. 11.30 til kl.12. SN 
anbefalede, at vi venter med at forholde os til dette spørgsmål til efter 
generalforsamlingen. Viser det sig, at det er et udbredt ønske, må vi tage den 



derfra. Som det er nu, fungerer det perfekt med den arbejdsgang, vi efterhånden 
har indarbejdet, mente SN. 

Efter bestyrelsesmødet prøvespiste bestyrelsen smørrebrød fra hhv Anne’s 
Sandwich i Rosensgade og Byens Bager ved Løvbjerg Torvet. Enighed om, at der 
træffes aftale med med Anne’s om fremtidig levering til frokostjazzen, hvilket 
betyder opsigelse af samarbejdet med Kvicklys delikatesseafdeling. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

 

 

 

 

 

 


