Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 26. november 2018 kl. 10, afholdt hos Svend Donby
Referat
Til stede var Palle Jensen, Flemming Roger Kristensen, Mogens Mehl, Lis Mønsted, Søren
Rasmussen, Svend Donby, Kirsten Grønlund, Jette Brinch
1.

Gennemgang af referat fra den 29.10.18 hos Jette. Ok, ingen kommentarer

2.

Økonomi. Arrangementsregnskaber for Big Band Jazz i Kulturkøkkenet 01.11. og for
frokostjazz 17.11. fremlægges og viser tilfredsstillende resultat. Økonomirapport
fremlægges og viser en sund økonomi

3.

Hjælperudflugt til Silkeborg 01.12. Det besluttes at bestille tre håndmadder til hver, hertil to
fadøl (…til hver!). Kørsel aftales. Alle bedes møde i uniform som til alle andre besøg i
jazzklubber

4.

Frokostjazz 08.12.18, Henning Munk og Plumperne. Bestyrelsens otte medlemmer
kommer, Grethe, Lilli og Erik er tilkaldt som hjælpere, desuden kommer Stig, Jette og Erik
B. Mogens sørger for sild, Jette for brød, smør og karrysalat. Dette arrangeres som ta´selvbord overfor baren for alle deltagere. Snaps (2 cl) og juleøl sælges denne dag

5.

Jazz-Danmark møde i Kolding 06.11. Referat vil komme. Mogens, Stig og Palle deltog.
Jazz-DK vil gerne have føling med, hvad der sker på jazzens område i DK. Almindelig
problematik for klubberne: at skaffe bestyrelsesmedlemmer og lokaler. Jazz-DK har nogle
penge, som kan søges til fx transportudgifter (udenlandske kunstnere). App: Live-jazz giver
oversigt over arrangementer. Palle: vi har ikke brug for dem. Jazz-Jylland er et godt forum
for os

6.

Behov for alkoholbevilling. Flemming har undersøgt krav/forhold omkring
alkoholbevilling. Konklusionen er, at vi gør, som vi plejer. En forening, som serverer for op
til 150 personer (over 18 år), skal ikke have tilladelse. Så er det op til bar-personalet at
kontrollere de 18 år!

7.

Årsmøde i Jazz-Jylland 02.03.19. To kan deltage. Stig bør være den ene. Palle forventer at
deltage, hvis han fortsat er formand. Kan diskuteres senere

8.

Oplæg fra Mogens ang. sårbarhed. Mogens har udarbejdet en meget omhyggelig
beskrivelse af de arbejdsopgaver, som han udfører. En beskrivelse, som giver et flot overblik
over opgaverne. Kasserer, webmaster, nyhedsbrevredaktør, opgaver omkring
billetbestillingssystemet. Emnet udsættes for en grundig drøftelse. Mogens meddeler, at han
fortsætter med alle opgaverne indtil ny bestyrelse konstituerer sig efter valg i marts 19.
Derefter vil han gerne arbejde i bestyrelsen som kasserer. De øvrige opgaver skal så
varetages af andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne pålægger hinanden at
overveje, hvilke opgaver de hver i sær mener at kunne varetage. Det må eventuelt
undersøges om andre af klubbens medlemmer har kompetencer inden for områderne. Anden
mulighed: udefrakommende personer kan løse opgaver (mod betaling). Bestyrelsens
størrelse taget i betragtning bør det løses inden for bestyrelsen.

9.

Generalforsamling 2019. Fastsættes til onsdag den 06.0319. Indkaldelse udsendes
11.02.19, sidste frist er 13.02. På valg er Palle, Lis, Søren og Jette

10. Næste møde. Næste møder aftales til onsdag den 02.01.2019 kl 14.00 hos Lis og fredag den

1.02.2019 kl 10.00 hos Palle

11. Eventuelt. Advisering af og billetsalg til frokost-jazz 12.01.19 kan ikke følge de sædvanlige

datoer, da de vil kollidere med jul/nytår, derfor: nyhedsbrev udsendes 27.12. og billetsalg
startes 28.12.
Ved hver frokostjazz bør medlemmerne opfordres til at meddele kassereren skifte i
mailadresse
Lis forsøger at skaffe røde papirsduge til 08.12.
Referat Jette Brinch, 26.11.18

