Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 16.04.2021, kl. 10 hos Kirsten
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: Søren Rasmussen

Referat af bestyrelsesmøde:
1. Gennemgang af ref. fra 10.11.2020 hos Lis. Ingen kommentarer
2. Koncert 8. maj 2021 med Second Line Jazzband (mundbind, coronapas,
vaccinationsbekræftelse (samme oplæg som i sept. 2020)). Torsdag-fredag i næste uge
ventes nye officielle meldinger om coronasituation, men med mindre de forhindrer det, vil
der blive afholdt jazzkoncert i Odder Jazzklub 08.05.2021! Der sættes 65 billetter til salg,
dermed overholdes bestemmelser for personantal i Pakhuset. Sættes til salg næste lørdag.
Koncertopstilling af stole, øl/vand/vin sælges fra bod i koncertrummet, medlemskort fra
2020 er gældende, coronapas og mundbind (undtaget i siddende stilling) er obligatoriske.
GB, LM, PJ tjekker billetter (denne gang ikke tjek af medlemskab), coronapas og afstand
ved indgangen. Der bestilles smørrebrød og laves kaffe til musikere og bestyrelse. GB
aftaler endeligt med Second Line Jazzband i næste uge. Bandet har selv lyd med. Vi skal
iflg. kontrakt betale dele af overnatning efter bandets ønske. Fremover ønsker GB at
GB/bestyrelsen bestemmer overnatningsform i kontrakt.
3. Eventuelle andre koncerter i juni eller 14.08., hvor Pakhuset er reserveret, vi deltager i
Rotaryarrangement i forbindelse med byfesten 06.08.21 og har Papa Pider 11.09.21 Hvis
arrangement i forbindelse med byfest afholdes, fastholder vi deltagelse. Ved reservation til
spisning reserveres plads i Rotaryteltet, nærmere aftales senere.. Til 14.08.21 vil GB forsøge
at finde et orkester til frokostjazz.
4. Hvornår skal vi holde generalforsamling? Event. 14.08. eller 11.09. Generalforsamling
planlægges til 09.06. kl. 19. PHA reserverer Pakhuset, Kirsten forsøger at reservere musik.
5. Kontingent 2021 -skal vi lade 2020-kontingent være gældende til generalforsamlingen eller?
Vi beslutter, at lade 2020 medlemskab være gældende til generalforsamling. Skulle ikkemedlemmer ønske at deltage i generalforsamlingen tager PHA stilling til, hvordan det
arrangeres. Stemmeret til generalforsamling kræver dog medlemskab.
6. Per (PHA) præsenterer regnskab for 2020. Regnskabet er tilsendt os og revisorgodkendt.
Tilfredsstillende resultat. PHA har fået overblik over revisorer. Vi skal have en ny
revisorsuppleant.
7. Nyt trykt program 2021. Et meget flot program uddeles. Gode kommentarer til præsentation
af de enkelte orkestre. God gået, Bjarne!

8. Status fra Gunhild vedr. 2021 og 2022. 2021 er fuld booket. 2022 er der aftaler frem til
oktober. GB vil gerne holde de sidste tre måneder i 2022 ”fri” til ”hvad der må komme op”.
Lovende fremtid på musikfronten! God orientering!
9. Næste møde 2021? Tirsdag den 11.05.21 kl. 10 hos Palle er næste møde.
10. Eventuelt. Diverse emner drøftes. Hvem, der er ”på valg”, skal undersøges.
Referat: Jette Brinch, Odder,17.06.2021

