
Odder Jazzklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 19.august 2016 hos Stig Nielsen. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen(KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Mogens Mehl (MM) 

Palle Jensen (PJ). 

Afbud: 

Lis Mønsted, Ivar Rønsholdt 

 

Dagsorden: 

1. Orientering 
2. Evaluering af koncerten i Teatersalen  
3. To do list 3.9. Vita Park  
4. To do list 10.9. Pakhuset  
5. Økonomioversigt  
6. Prispolitik  
7. 2017 program  
8. Drøftelse af drejebog for planlægning af jazzfestival 2017 
9. Eventuelt 

 

 



Ad 1. 

Klubben har modtaget mail angående musikstøtte i 2017. Mailen videresendt til Ivar 
Rønsholdt til behandling. Status på næste møde. 

Intet nyt om kommunal godkendelse af Odder Jazzklub som tilskudsberettiget 
forening (lokaletilskud). Biblioteket rykkes for svar. Ansv. SD 

 

Ad 2. 

Overordnet konklusion var at det havde været en kæmpesucces men også et 
kæmpe arbejde. SD meddelte en stor tak til bestyrelsen samt til de medvirkende 
hjælpere. Projektet forløb uden problemer. Der var ros til brandmyndighederne 
samt Kählers sekretariat. 
Det medvirkende orkester leverede en outstanding koncert i højt spillehumør. 
Salen fungerede fint som spillested med en god akustik. 
Konklusionen var at stedet kan bruges igen men ikke som base for vores 
arrangementer pga dårlige adgangsforhold. 
Vi har fået vores depositum retur. 
Fremtidigt udlån af salen bestemmes af kommunen!! 
Samarbejdet med byfesten forløb tilfredsstillende inkl. annonceringen. God 
pressedækning inkl. meget fin artikel med billede skrevet af IR. 
Overordnet konklusion: Vi prøver igen næste år. 
Til den tid drøftes økonomien eftersom flere indikerede at det var for billigt. 

 

Ad 3. 

TO DO list for 03.september er udsendt. Jesper Thilo (JT) medbringer selv lyd. 
Overnatning torsdag og fredag arrangeres for JT. 
der er 40 billetter tilbage. Der udsendes nyhedsmail den 27.august desangående. SN 
opdaterer om nødvendigt TO DO listen. SN indhenter priser på et fadølsanlæg. 

 

 



Ad 4. 

TO DO liste for arrangementet den 10.september udsendes af SN. Antallet af 
hjælpere inkl. bestyrelsen begrænses til 11. 

Ad 5. 

Kassereren fremlagde økonomistatus. Tilfredsstillende iht. Bestyrelsens 
retningslinjer. 

Ad 6. 

Pga. skift af leverandøren af smørrebrød er indkøbsprisen steget. Prisen er uændret 
til arrangementet den 10.september men vil derefter stige til kr. 30,- Formanden 
gøder jorden for denne ændring ved arrangementet den 10.september. 

Ad 7 

Program for 2017. 
SN og SD tager et møde med menighedsrådsformanden i Odder angående 
kirkekoncert i 2017. SN fremlage foreløbig plan for 2017. 
Der bliver ingen udflugt til Riverboat i 2017. 

Ad 8 

Jazzfestival 2017 
Der skal laves en drejebog samt et organisationsskema for dette arrangement. 
Tovholdere. SN,PJ,SD 
Første møde er aftalt til onsdag den 24.august hos SN 

Ad 9 

Mødekalender for bestyrelsesmøder efterår 2016: 
29. aug, 26. sep, 7. nov, 28. nov 
MM undersøger muligheden for at forenkle bestillinger på Safeticket f.eks ved brug 
af medlemsnummer.  
Bestyrelsens sammensætning fremover blev drøftet. SD ønsker at udtræde ved den 
kommende generalforsamling henset til længerevarende ophold i udlandet. 
Proceduren for godkendelse af referatet blev drøftet: 



Beslutning: Referatet udsendes til samtlige til godkendelse med angivet svarfrist. 
Ved uenighed om referatet skal dette godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Referatet publiceres IKKE før det er godkendt. 
Næste bestyrelsesmøde er den 29. august hos PJ 

Generalforsamlingen forsøges afholdt onsdag den 22.marts 

Generalforsamlingen forsøges afholdt onsdag den 29. marts 

 

 

Referent 

SD 


