
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 11.05.2021 kl. 10 hos Palle Jensen 

Til stede er: Palle Jensen (PJ), Per Højgård Andersen (PHA), Gunhild Black (GB), Lis Mønsted 

(LM), Kirsten Grønhøj (KG), Søren Rasmussen (SR), Bjarne Pors (BP) (suppleant), Jette Brinch 

(JB) 

Referat af bestyrelsesmøde: 

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde hos Kirsten den 16.04.2021 Referatet af punkt 5 

ændres og referatet udsendes igen til bestyrelsen 

 

2. Økonomi -gennemgang af arrangementsregnskab fra 08.05.2021. PHA fremlægger 

regnskabet, som viser et forventet og acceptabelt resultat. Coronarestriktioner har sat 

”dagsordenen” for afholdelse af koncert, hvilket har medført et ”anderledes” regnskab. 55 af 

65 billetter blev solgt. Der fremlægges også økonomirapport: tilfredsstillende resultat 

 

3. Koncert med Cardinalerne 08.05.2021. Styr på lydanlæg -husk forsider på scene. Lydanlæg: 

Claus fra Pakhuset vil gennemgå for BP, SR og PJ. PJ arrangerer. Samtidigt undersøges 

brug af projektor i Pakhuset. GB oplæser positiv melding fra Cardinalerne, som udtrykker 

glæde over arrangementet. Også vi oplevede en god koncert og fineste stemning 

 

4. Generalforsamling 09.06.2021. På valg: LM, JB, PJ, SR (valgt i 2020: KG, GB, PHA, 

suppleant: BP) Generalforsamlingen vil blive afholdt uden levende musik. Der serveres en 

øl/vand/vin per deltager. Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges. Forslag fra bestyrelsen 

om nedsættelse af kontingent til 100,- for resten af sæson beskrives i Nyhedsbrev og på 

hjemmeside. Derefter forventes normalt kontingent. SR ønsker ikke genvalg, deltager gerne 

som hjælper. Nuværende suppleant er indstillet på at ”rykke op” som medlem. Revisorer: 

Nuværende accepterer genvalg, dog ikke suppleanten. Der arbejdes på at få ny person som 

suppleant til bestyrelsen og en til revisorsuppleant. Nyhedsbrev udsendes senest 18.05.2021 

med indkaldelse af generalforsamling. PJ finder forslag til dirigent, bestyrelsen mødes 

09.06. kl. 17.30 i Pakhuset 

 

5. Koncert den 14.08.2021 med Flying Jazzman -bemanding. Endelig bemanding aftales på 

møde i slutningen af juli. Vi håber på, at frokostjazz kan arrangeres. 14.08. fordeles arbejdet 

ved arbejdsdagens begyndelse kl. 9.30 

 

6. Næste møde. Konstituerende møde efter generalforsamling 09.06. Derefter mødes vi 

26.07.2021 kl. 10 hos Gunhild (GB) 

 

7. Eventuelt Alle opfordres til at benytte ”Svar til alle”, når PJ eller andre sender mail ud.    

Der skal være ”styr på” projektor til generalforsamlingen.                                       

Foreningens lydanlæg: det skal der ses på! 

 

Referat: Jette Brinch, Odder 12.05.2021 



 

 


