Odder Jazzklub

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. november 2015 hos formanden.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Mogens Mehl (MM)
Fraværende:
Hanne Broe (HB)
Klaus Terkildsen (KT).

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

Gennemgang af procedurer i forbindelse med arrangementer.
Fornyelse af medlemsskaber 2016.
Program 2016, herunder markedsføring af programmet.
Bestyrelsesmøder 1. halvår 2016 – datoer.
Nye trøjer.
Arrangementet 5. december.
Eventuelt.

Ad 1.

Gennemgang af en huskeliste, som bliver opdateret forud for hvert arrangement.
Altså en liste over, hvem der gør hvad – hvornår. SN rundsender den udfyldte
liste til bestyrelsens medlemmer.

Ad 2.
Spørgsmålet om de praktiske detaljer i forbindelse med fornyelse af
medlemsskaber for 2016 blev uddelegeret til et 3-mands udvalg, der mødes
mandag den 30. november hos formanden. De tre er SD, KT og MM. De aflægger
rapport forud for koncerten 5. december. SN bad udvalget tage med i
overvejelserne, om vi år skal udsende medlemskortene med B-post. Det er langt
det nemmeste, og vi bør kunne klare merudgiften på et par tusinde kroner,
mente han.

Ad 3.
SN omdelte programmet for 2016, der omfatter 13 arrangementer. Og han
præsenterede det nye ”postkort” med programmet for 1. halvår 2016. Det ligger
klar til at blive omdelt til publikum ved koncerten 5. december.
Der bliver også trykt et antal plakater, som kan opsættes forskellige steder i
byen. (Gode forslag om steder til ophæng modtages med kyshånd). Desuden
enighed om, at halvårs-programmet indrykkes på reklame-skærmen i Odder
Fitness-Center i et halvt år.
SD undersøger mulighederne for at vi kan få vores eget plakatskab ved Pakhuset.
Han undersøger tillige, om vi skal have designet et generelt klub-banner, som kan
ophænges bag scenen, hvor vi har koncert. Han kontakter firmaet Jacob
Sodemann.
Ang. Byfesten 2016: SN retter henvendelse til Kählers sekretariat med
forespørgsel om vi kan afvikle en koncert med Sammy Rimington i
Centralhotellets teatersal lørdag den 6. august. Og under hvilke betingelser.

IR nævnte, at vi nu er kommet dertil, at vi har en hel del gengangere blandt de
bookede orkestre. Og hvad det eventuelt kan betyde for tilslutningen. SN sagde,
at der også er flere nye, gode navne og trækplastre på 2016-programmet,
herunder udenlandske. Han fremhævede, at vi nu efterhånden har været hele
raden rundt på den danske jazzscenes bedste orkestre i den traditionelle genre.
Og at vi nødigt skulle gå på kompromis med den høje standard, vi har lagt. Så
hellere en genganger i ny og næ, mente han.

Ad 4.
Bestyrelsens møder i 1. halvår af 2016 er fastlagt som følger:
4. januar.
18. januar.
1. februar.
29. februar (herunder forberedelse af generalforsamlingen 16. marts).
21. marts.
9. maj.

Ad 5.
SN oplyste, at en ny stak T-shirts til bestyrelse og hjælpere er klar til 5. december.
De er som de gamle.
MM fremlagde forslag til en særlig sort/hvid T-shirt, som kan sælges til
medlemmer. Han laver også udkast til en T-shirt med klubbens logo i farver.

Ad 6.

Foreløbig (23. nov.) er der solgt 90 billetter til julekoncerten 5. december.
Reminder-email udsendes lørdag 28. november. Omtale i Odder Avis plus
dagblade i ugen op til koncerten.
Et tilstrækkeligt korps af hjælpere er på plads. SD tjekker vort lager af drikkevarer
og giver besked til SN om evt. køb af mere.

Ad 7.
SN gav tilsagn om, at han prøver at finde forslag til en (forsinket) julefrokost for
bestyrelsen, hvor vi kombinerer spisning med et jazzarrangement. Det bliver i
givet fald først efter nytår.

Ref.: Ivar Rønsholdt.

