Bestyrelsesmøde hos Palle torsdag den 7. juni 2018 kl. 9:00
Til stede var:
Palle Jensen (PJ)
Mogens Mehl (MM)
Lis Mønsted (LM)
Flemming Roger Kristensen (FRK)
Kirsten Grønlund (KG)
Søren Rasmussen (SR)
Afbud :
Jette Brinch, Svend Donby

Dagsorden
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Gennemgang af referat fra den 16. april hos Søren
Økonomi
Arrangementsregnskab for frokostjazz d. 5. maj
o Herunder evaluering af arrangementet
o Skal vi droppe arrangementer i maj måned fremover
Arrangement i løbet af efteråret – f.eks. en torsdag aften i Vita Park
Riverboat
Eventuelt

Ad 1)

Referatet godkendt.

Ad 2)

Klubbens samlede økonomi er tilfredsstillende. Klubben har 305 medlemmer og første halvår har
givet et tilfredsstillende overskud.

Ad 3)

Arrangementet havde et underskud, der var ikke udsolgt (som vi næsten plejer), dermed ikke så
stort et salg af naturalier, men ingen panik.
o

Godt arrangement - god stemning og godt orkester. Er enige om, at vi skal fastholde
vores koncept vedr. forplejning.
o Bred enighed om, at vi fastholder vores arrangement i maj 2019. Stig kontakter ”Food
and Blues” til maj 2019.
Ad 4)

Modtaget en invitation om deltagelse i en Gadefestival, vi ønsker ikke at deltage.

Vil prøve at lave et aftensarrangement i Kulturkøkkenet med Sct. Pauls Band, et big band bestående
af ca. 22 medlemmer samt sangerinde. Evt. lave det som et åbent arrangement. Koncerten skal
ligge i perioden 13./10. – 17./11., vi satser på d. 01./11. Søren tager kontakt til begge parter.
Tænk gerne på alternative forslag. F.eks. Jens Sølund fra Papa Bue - indeholdende foredrag og jazz.

Ad 5)

Der er pt solgt 50 billetter, dvs., der er stadigvæk billetter tilbage. Der vil blive lavet plakater til
ophængning, samt udsende et nyhedsbrev. Mogens trykker og Palle henter og fordeler plakaterne
videre til resten af bestyrelsen.

Ad 6 )

Indtagelse af noget læskende og dagmartærte.

Referent: Kirsten Grønlund

