Odder Jazzklub
Referat fra generalforsamlingen i Pakhuset onsdag den 29. marts 2017.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valgs af ordstyrer.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
a) Valg af formand. b)Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af to suppleanter.
Valg af to kritiske revisorer samt én revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ad 1.
Til ordstyrer valgtes Flemming Roger Kristensen, der konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Ad 2.
Til referent valgtes Ivar Rønsholdt.
Ad 3.
Formanden, Svend Donby, redegjorde i sin beretning for klubbens aktiviteter i
det forløbne år, herunder 13 arrangementer, der – stort set – alle har været
udsolgt. Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder, herunder to temamøder om
minifestivalen Jazzy Days, der afvikles i september 2017.
Formanden glæde sig over den store opbakning fra medlemmerne til klubbens
koncerter. En succes, der har høstet stor anerkendelse også fra andre jazzklubber
i Jylland og på Fyn. Han rettede også en stor tak til bestyrelsen og ikke mindst
korpset af frivillige hjælpere. Uden dem har vi ikke kunnet køre jazzklubben med
så godt et resultat, betonede han.

Formanden redegjorde også for forhandlinger med Odder Kommune om at blive
anerkendt som en tilskudsberettiget forening. Han beklagede, at kommunen ikke
har imødekommet jazzklubbens ansøgning om at få lokaletilskud på linje med
andre sammenlignelige foreninger/klubber i Odder.
Et medlem i salen mente, at afslaget fra kommunen kan hænge sammen med, at
der ikke tidligere er givet lokaletilskud til musikarrangementer. Hun anbefalede,
at man fortsætter med at søge og finde nogle gode argumenter.
Fra salen lød der ros og tak til klubbens bestyrelse og korpset af frivillige
hjælpere.
Formandens beretning blev godkendt med klapsalver.
Ad 4.
Den fungerende kasserer, Mogens Mehl, redegjorde for klubbens regnskab 2016.
Det viste et overskud på 13.000 kroner – lidt større end året før.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt. Det samme gjorde bestyrelsens forslag
om uændret kontingent på 200 kroner, samt et nyt forslag om, at unge under 25
år kan få et medlemsskab for 25 kroner om året.
Ad 5.
En mindre ajourføring af vedtægternes paragraf 6, afsnit 5, blev vedtaget.
Ad 6 a.
Formanden, Svend Donby, meddelte, at han er bortrejst en stor del af året.
Derfor ønskede han ikke at genopstille som formand. Bestyrelsen foreslog som
ny formand Stig Nielsen, der hidtil har været næstformand. Han blev valgt med
akklamation.
Ad 6 b.
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes – på forslag fra bestyrelsen – de to
hidtidige suppleanter Lis Mønsted og Palle Jensen.

Ad 7.
Som suppleanter valgtes den hidtidige formand Svend Donby og den hidtidige
kasserer Klaus Terkildsen.
Ad 8.
De to kritiske revisorer, Nina Bredsdorff Larsen og Bjarne Pors, blev genvalgt. Det
samme gjorde revisorsuppleant Jette Juhl.
Ad 9.
Den nyvalgte formand, Stig Nielsen, takkede Svend Donby for hans initiativ bag
stiftelsen af Odder Jazzklub og for hans indsats med at sammensætte et godt
hold til at drive klubben. Han overrakte en afskedsgave, og den afgåede formand
blev hyldet med stående ovationer fra de 52 fremmødte i salen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Inden generalforsamlingen havde Odders eget mini-bigband, Mamelukkerne,
givet en times meget fin, velklingende og swingende koncert med mange
evergreens fra jazzens enorme repertoire.

Ref.: Ivar Rønsholdt.

