Odder Jazzklub 2018.
Bestyrelsesmøde mandag den 8. januar 2018 hos Svend Donby, Kysing.

Til stede var:
Stig Nielsen (SN)
Palle Jensen (PJ)
Mogens Mehl (MM)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM)
Svend Donby (SD)
Afbud fra Klaus Terkildsen.

Dagsorden:
1.Opfølgning på referat af mødet den 27. november 2017.
2. Økonomi.
3. To do lister vedrørende arrangementer den 13/1, 10/2 og 15/2 2018.
4. Generalforsamling 21. marts 2018.
5. Næste møder.
6. Eventuelt.
SN orienterede om privat tur søndag den 14. januar for bestyrelsesmedlemmer m.
fl. til koncert i Gladsaxe. Foreløbig har SN, SD, MM og Kjeld Nielsen meldt sig som
interesserede. Det sandsynlige er, at der køres i én bil.

Ad 1.
SN arbejder - indtil videre - med planlægningen og bookingen af arrangementer i
2019.
Ad 2.
MM oplyste, at Nordea har opsagt jazzklubbens døgnbox. Det betyder, at MM
fremover skal til Århus, når der skal hentes vekselpenge m.v.
MM redegjorde for og omdelte regnskabet for det seneste arrangement, der gav et
beskedent overskud, samt for regnskabet for hele 2017. Der lød bordet rundt
anerkendende ord om regnskabsresultatet og økonomistyringen. Klubben kom ud af
2017 med et tilfredsstillende resultat og må fortsat siges at være yderst velpolstret.
Pr. 8. januar 2018 har 226 fornyet deres medlemskab og betalt kontingent for 2018.
Og det vælter ind med nye medlemmer.
SN: Det har i 2017 kostet 26.000 kroner at drive jazzklubben. Ingen andre
jazzklubber kan gøre det efter.

Ad 3.
Koncerten 13. januar med Jutlandia: LM oplyste, at aftale med et tilstrækkeligt antal
hjælpere er på plads. Mødetid som vanligt 9.30. Der satses på samme bordopstilling
med scene midt for. Det er blevet hilst velkommen af publikum. Bestyrelsen tager
et kritisk tjek på smørrebrødet med henblik på et eventuelt møde med Kvickly om
pris og kvalitet.
Koncerten 13/1 blev udsolgt 14 dage før afviklingen. Det affødte en drøftelse i
bestyrelsen. Noget tyder på, at medlemmerne møder op uanset band. SD udtrykte
en vis bekymring for, at medlemmer begynder at brokke sig over, at de ikke kan få
billetter. SN: Det bekymrer mig nu ikke – endnu. Men vi skal være opmærksomme
på, at problemet KAN opstå.
Koncerten 10. februar med Flying Jazzman Quintet: Borde og stole fra Stigs
fødselsdagsfest dagen før bliver stående. Billetsalget på hjemmesiden starter 22.

januar, og materiale til ekstern presseomtale(IR) afleveres senest 26. januar, så det
kan komme i Odder Avis 31. januar. LM træffer aftale med et passende antal
hjælpere.
Arr. I Biffen 15. februar: Jazzklubben står for hyringen af band, der skal spille efter
filmen om Django Reinhardt plus udlæg af honorar til band. Ellers har vi ikke direkte
noget med arrangementets afvikling at gøre. Der er 118 sæder i Biffen, og billetpris
for film plus koncert er sat til 200 kroner. Fælles pressemeddelelse udsendes 26.
januar, og arrangementet omtales på både jazzklubbens og Biffens email-liste.

Ad 4.
Forslaget til vedtægtsændringer blev rettet til, så det er klar til fremlæggelse på
generalforsamlingen 21. marts under punktet ”indkomne forslag”. Ændringen går ud
på, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra fem til syv. Og at antallet af
suppleanter reduceres fra to til een. En anden vigtig ændring er, at formanden ikke
længere vælges direkte af generalforsamlingen hvert år. I stedet overlades det til
den nyvalgte bestyrelse af konstituere sig med formand, næstformand, kasserer,
booker og sekretær m.v.
Der skal vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer i 2018. Flere mulige kandidater
drøftedes, og kontakter og ”følere” med disse fortsætter, så bestyrelsen kan have et
færdigt oplæg til valghandlingen på generalforsamlingen.

Ad 5.
Kommende bestyrelsesmøder:
Mandag den 29. januar kl. 10 hos Stig Nielsen, Rude.
Mandag den 26. februar kl. 10 hos Lis Mønsted, Christianslund 110 B, Odder.
Ad 6.
Ingen bemærkninger.
Ref.: Ivar Rønsholdt.

