Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 4.11.2022 kl. 10 hos Bjarne
Til stede: Palle Jensen (PJ), Per Højgaard Andersen (PHA), Lis Mønsted (LM), Bjarne Pors (PB),
Kirsten Grønlund (KG), Flemming Roger Kristensen (FRK), Richard Brinch Hansen (RBH), Jette
Brinch (JB)
Referat
1. Gennemgang af ref fra møde hos KG 26.09.22. Ingen kommentarer.
2. Økonomi. Resultat fra koncert 8.10.2022. Delbeløb retur fra Pakhuset for klaver. Regnskab
fra koncert 8.10. viser tilfredsstillende resultat. Oversigt over resultater i 2022 er ligeledes
tilfredsstillende. Generelt: musikken er dyrere end for to år siden. Vores løft af priser viser
sig at være rettidig omhu for økonomien. Vores indkøbere er meget opmærksomme på
tilbud! Vi har fået 8600,- retur fra Pakhuset i forbindelse med anskaffelse af klaver, som
senere blev delvist sponseret.
3. Jubilæumskoncert 22.04.23, Hvor skal det være? Skal det være en dobbeltkoncert eller over
to dage? Tilskud fra Odder Kulturforening 13.800,-. Musik ud over Flying Jazzman: Red
Hot Four – Neanders – eller? Der diskuteres flere forskellige muligheder. Der er aftalt
frokostjazz med Flying Jazzman til 22.04.23; det bliver som sædvanligt i Pakhuset med
”noget” ekstra til at markere de 10 år. Det besluttes at afholde en aftenkoncert 29.05. kl. 1922 i Pakhuset med koncertopstilling, salg af drikkevarer, snacks og ”sødt”. 185 billetter
sættes ”til salg” eventuelt på Odderbilletten, da det skal være tilgængeligt for alle.
Koncerten vil blive gratis -tilskud fra Kulturforeningen. Der satses på Neanders som band de åbnede for 10 år siden. Der skal annonceres, desuden meddeles det i Kultunaut. PHA
reserverer Pakhuset til 29.05.23.
4. Program 2023 klar til koncert 3.12.22 (koncert 3.12. ligger tæt på 19.11.) Vi gennemser
kladden til programmet 2023. Flot lay.out, gode tekster, få/små rettelser. Siden med
koncerten 22.04. ”pyntes” op som jubilæumskoncert. Bagsiden med andre klubber tjekker
PJ og giver melding derom til BP. Der trykkes 1000 eksemplarer. Kommende koncerter skal
stå på hjemmeside.
5. Nyhedsbrev efter 3.12. med opfordring til kontingentbetaling –(næste koncert 14.01.23).
Nyhedsbrev udsendes 5.12. om kontingentbetaling, umiddelbart før jul -20.12.- sendes
julehilsen med invitation (og billetter til salg) til koncert 14.01.23. Reminder 3.01. med
påmindelse om at huske medlemskort til koncert 14.01.
6. Koncertdatoer til 2024. 13.01., 10.02., 09.03., generalforsamling 20.03., 13.04., 25.05.,
14.09., 05.10., 09.11., 07.12. er vores forslag. PHA reserverer Pakhuset. PJ og Gunhild
fremsender liste til bestyrelsen med forslag til orkestre. Vi har grundlæggende New
Orleansjazz, men giver gerne plads til ”lidt” anderledes maksimalt én gang hvert halvår.
Bestyrelsen kommenterer tilsendt liste og ønsker, Gunhild booker.

7. Generalforsamling 29.03.2023. Valg og genvalg diskuteres. Der arbejdes på at få rollerne
udfyldt.
8. Næste møde hos Per 12.12.22 med julefrokost. Gunhild inviteres. -RBH. Nærmere aftales
3.12.
9. Bemanding til 19.11. og 3.12. 19.11. bestyrelsen undtaget RBH og måske undtaget PJ. Tre
hjælpere er aftalt.
3.12. bestyrelsen undtaget KG og RBH. PJ er i baren, nogle hjælpere er
indkaldt. KG foretager indkøb som sædvanligt. Der serveres sild (gratis!) og snaps (mod
betaling!) - som tidligere. Det undersøges, om der er interesse for denne tradition.
10. Næste møde. 23.01.2023 kl. 10 hos RBH.
11. Eventuelt. Facebook! Vores hjemmeside er koblet til Facebook, MEN det, der står der, er alt
sammen uaktuelt. Der bør gøres noget for at få dette bragt up-to-date. BP påtager sig at
arbejde med det.
Referent: Jette Brinch, Odder 4.11.2022

