
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde hos Per, mandag den 01.11.2021, kl. 10.00 

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

Kirsten Grønlund (KG), Bjarne Pors (BP), Jette Brinch (JB) 

Fraværende: Richard Brinch Hansen (RBH) 

Referat: 

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde hos Bjarne 28.09.21. Ingen kommentarer.

2. Økonomi, regnskab fra koncert 09.10. Kirstens beregning af eventuel prisstigning i 2022.

PHA gennemgår regnskab fra 09.10. som viser balance mellem udgifter og indtægter.

Desuden fremlægges økonomirapport for året til nu, som viser tilfredsstillende resultat især

set i Coronaens skygge.                  KG fremlægger beregninger af prisstigninger. Vi ved, at

prisstigning på leje af Pakhuset er på vej. Stigning af vore priser og følger deraf drøftes.

Betaling af KODA-afgift: PHA og GB vil undersøge om helårlig betaling vil være bedre end

betaling fra gang til gang.

3. Ny stablingsmetode af scene -Rene, Pakhuset. Billeder af stabling er udsendt, og PJ vil

kontakte Rene derom. 

4. Bemanding til 13.11.2021 -to-do-liste -hjælpere -smørrebrød. Bestyrelsen (-Richard), tre

hjælpere, som LM har kontaktet til 13.11. Desuden drøftes behov for en lydmand. Det

besluttes at spørge Erik Bentzen (EB) om deltagelse som sådan efter behov. PJ kontakter EB

om dette. Fremover vil bestilling af smørrebrød være med 25% æg/rejer og 25% fisk.

5. Annoncering af billetsalgs start ved udsendelse af nyhedsbrev eller mandag kl. 08.00? Det

fungerer tilfredsstillende med samarbejde mellem PHA og BP at starte, når Nyhedsbrev

udsendes. Kommende Nyhedsbrev om decembers koncert udsendes tre uger før: 19.-20.11.

6. Koncertdatoer for 2022 og 2023.     For 2022: 15.01. – 19.02. – 12.03. – 09.04. – 21.05. –

17.09. – 08.10. – 19.11. – 03.12.  Eventuelt kan vi være medarbejdende ved et arrangement

14.08. (byfest).       For 2023: 14.01. – 18.02. – 11.03. – 15.04. – 13.05. – 16.09. – 07.10. –

11.11. – 09.12.

7. Trykning og udlevering af program for 2022? BP har meget indhold parat, fortsat

samarbejde mellem BP og GB vil afklare resten. BP vil have programmet klart til decembers

frokostjazz. Det besluttes at få fremstillet 500 stk. Samme udformning som sidste år! Nyt

kontingent: annonceres i Nyhedsbrev 12.12. efter koncert 11.12.

8. Forretningsorden for bestyrelsesarbejde i Odder Jazzklub. Gennemgås og findes

tilfredsstillende. 



9. Næste møde. Mandag den 29.11.21 kl. 10 hos Lis. Derefter tirsdag den 04.01.22 kl. 10 hos 

Kirsten med nytårskomsammen. Generalforsamling fastsættes til onsdag den 30.03.2022, kl. 

19. KG undersøger musik dertil.  

 

10. Eventuelt. * GB nævner Kultunaut, som en hjemmeside, hvor der kan søges efter alle former 

for kulturtilbud i hele landet. BP vil arbejde på at sætte vores arrangementer herind.         

*Sild og snaps til decembers frokostjazz vil blive arrangeret på klubbens regning.                

*Opstillere vil være opmærksomme på flugtveje i Pakhuset ved bordopstilling.          

*Forsikring/ansvar for medarbejdere (bestyrelse og hjælpere) vil blive undersøgt. GB kan 

oplyse, at Kodan har den slags forsikringer.     *En ekstra koncert i løbet af 2022, hvor vi 

prøver at være lidt anderledes: GB vil undersøge muligheder til næste møde.  *Samkørsel til 

jazz på Silkeborg Højskole 19.11. aftales. 

 

Referat: Odder 01.11. 2021  Jette Brinch            


