
Odder Jazzklub 

Referat fra bestyrelsesmøde 1. juni 2017 hos Stig Nielsen. 

Til stede var: 

Stig Nielsen (SN) 

Palle Jensen (PJ) 

Mogens Mehl (MM) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat fra mødet 11. maj 2017. 
2. Økonomi. 
3. Jazzy Days 15. – 17. september 2017. 
4. Kommende møder. 
5. Eventuelt. 

Ad 1. 

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at Odder Jazzklub nu er medlem af 
Frivilligcentret, der holder til i Pakhuset. 

MM rykker Bjarne Pors for efterårsprogrammet 2017. Vigtigt, at vi snart får det 
trykt og omdelt. 

Drøftelserne om back-up funktioner til kassererpost og billetsalg udsattes til 
senere. 

Ad 2. 

MM gennemgik den aktuelle økonomirapport, der viser en tilfredsstillende 
likviditet. Eller som nævnt af formanden: ”Vi går med sindsro ind til Jazzy Days”. 

Medlemstallet er pt på 316. 



Ad 3. 

Jazzy Days: 

SN redegjorde for henvendelse fra Jylov om, at den årlige kulturfestival er ændret 
til en kultur- og naturfestival med udgangspunkt på Polititorvet (og IKKE Vita 
Park). Den påtænkes at finde sted lørdag den 9. september. Enighed i bestyrelsen 
om, at vi i år IKKE på nogen måde involverer os i denne festival. Vi har nok at 
gøre med planlægning og afvikling af vor egen Jazz Days weekenden efter. 

SN oplyste, at alle aftaler med festivalens bands er på plads. Indtil nu ingen 
ændringer eller afbud i forhold til det tidligere gennemgåede program. Budgettet 
er heller ikke ændret. Der kalkuleres med et underskud på 16.000 kroner. 
Udgiftsposten ”markedsføring” er skåret ned til 20.000 kr. 

Køb Odder har givet jazzklubben lov til at reklamere for Jazzy Days på pylonerne 
ved Odders indfaldsveje i 14 dage op til festivalen. MM og IR tager et møde med 
Odder Avis om annoncen til pylonerne og om annoncering i papiravisen Odder 
Avis. 

MM lader fremstillet eet eller evt. flere bannere til ophæng ved Pakhuset og 
muligvis også ved Stark og ved Kvickly-Løvbjerg torvene. 

SAMARBEJDSPARTNERE: 

SN redegjorde for møder med Steen Hattesen fra Musikskolen og indehaveren af 
Eine Kleine Bier Bar på Torvet, Nicolaj Gyldenberg. Bestyrelsen godkendte en 
aftale indgået med Eine Kleine Bier Bar. Den går i korthed ud på, at jazzklubben 
betaler ham 12.500 kroner som vores bidrag til telt på Torvet med plads til 200 
spisende. (10.000 kroner til dette formål er med på vores budget), og resten 
menes at komme ind ved afgift til os på salg af øl. 

Bier Bar sørger for alt det praktiske med tilladelser, opsætning, betonklodser, 
klargøring, scene, nedtagning osv. 

Planen er, at Bier Bar selv arrangerer musik fredag aften med appel til det unge, 
købekraftige publikum. SN vil prøve at inspirere med musikforslag, måske hen i 
retning af noget latinamerikansk/caribisk, der dog smager lidt af jazz. 

Lørdag er det Musikskolen, der står for underholdningen i teltet. Blandt andet 
med et ODDER SAGN-projekt, der godt kunne blive et Liva Weel potpourri . Al 
den stund, at hun som den purunge Liva Olsen debuterede som 



revysangerinde/skuespillerinde på Odder Sommerteater på Hotel Phønix 1. juni 
1917. Altså for nøjagtigt 100 år siden. 

Lørdag aften lægges der op til dansant i teltet med Fies Bigband. 

Jazzklubbens streetband lægger selvfølgelig også turen omkring teltet på Torvet. 

PROGRAMMET: 

Programmet blev endnu engang gennemgået, og PJ + LM kan straks efter pinse 
gå i gang med at tegne annoncer. Målet er at sælge for 5.000 kroner. Deadline 
fastholdes til 30. juni, sådan at MM kan gøre det hele klar til trykning 15. juli. 

Programmet omdeles alle de steder, vi kan komme i tanker om, også i de store 
nabobyer samt web-versioner til andre jazzklubbers hjemmesider. 

Der indkøbes et stort antal (billige) halskæder, som rundhåndet kan kastes ud til 
publikum under street-paraderne. 

HJÆLPERMØDE: 

Alle hjælpere på vores liste indkaldes til info-møde i Pakhuset mandag den 26. 
juni kl. 17. Der lokkes med øl/vin og sandwiches. Mødet har til formål at få 
sammensat en vagtplan med bemanding på alle funktioner i alle tre dage. SN 
forhører sig m.h.p. at få trykt en særlig crew T-shirt med Jazzy Days logoet. 

PJ snakker med borgmester Uffe Jensen med henblik på forord til programmet 
plus en eventuel åbningstale i Pakhuset fredag. 

 

Ad 4. 

Næste bestyrelsesmøde aftaltes til mandag den 26. juni kl. 15 i Pakhuset. Altså 
lige forud for hjælpermødet. 

Ad 5. 

Ingen bemærkninger. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt.  


