
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08.03.2022, kl. 11.00 hos Palle 

Til stede er: Palle Jensen (PJ), Lis Mønsted (LM), Per Højgaard Andersen (PHA), Bjarne Pors (BP), 

Gunhild Black (GB), Kirsten Grønlund (KG), Jette Brinch (JB) 

Fraværende: Richard Brinch Hansen (RBH) 

Referat 

1. Gennemgang af referat fra møde hos Richard 18.01.22. Ingen kommentarer. 

 

2. Forsikring -er der nyt fra Codan (Gunhild)? JA! Gunhild har været omkring Arbejdsmarkedets 

Erhvervsforsikring, resultatet er, at vi ikke kan forsikre medlemmer under arbejde, som de 

udfører som frivillige med garanti for at få erstatning. Medhjælpere må selv have en 

ulykkesforsikring. 

 

3. Økonomi -regnskab fra koncert 19.02.22. Arrangementsregnskabet er tilsendt bestyrelsen og er 

accepteret. Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt på sidste møde og er nu underskrevet, klar til 

fremlæggelse på generalforsamlingen. Vi drøfter situationen med ikke at kunne spille for ”fuldt 

hus”. GB forklarer, at andre klubber har tilsvarende problemer.  

 

4. Klaver -Nyt fra Svend Donby. Nyt klaver kommer fredag og vil være klar til vores koncert 

lørdag! 

 

5. Generalforsamling 30.03.22 kl. 19.00 – 19.30  

Mødetid bestyrelse: kl. 17.00 scene stilles op, eventuelt runde borde -med ternede duge 

Dirigent: PJ spørger Svend Donby -måske også som hjælper 

Forplejning: pizza til bestyrelse 

Kl. 20.00: gratis koncert for alle, Old Boys Band + Jacob Elvstrøm, 3500,-, opstilling af 

band inden generalforsamling 

Annonce i Odder Ugeblad: BP ordner. Ideer: ”KOM og oplev Jazzklubben -med ternede 

duge (??) og lokalt band.” I Ugebladet 22.-23.03. Send gerne flere ideer til BP. 

Til medlemmer, under generalforsamling er der én genstand gratis, derefter salg også for 

gæster. Mulighed for at tegne medlemskab. 

BP og PJ afklarer eventuelt anlæg til musikere. Projektor skal være klar.  

 

6. Odder Jazzklub stiftende generalforsamling 24.04.2013 -10 års jub. Koncert i april 2023?? Der 

er bred enighed om, at vi gerne vil markere 10 år med Odder Jazzklub. Musikalsk skal det 

aftales snarest. Der er ønske om at udvide det band, som kommer i april 2023. PJ taler med 

kommende lørdags musikere om muligheder. Eventuelt søges støtte fra Kulturforeningen. 

Desuden er der ønsker om, at spisningen bliver ”anderledes”, hvilket kan afklares senere. 

 

7. Bemanding 12.03.22. Seks bestyrelsesmedlemmer og tre hjælpere. 

 

8. Næste møde hos Kirsten flyttes til 28.03.22 kl.10, derefter 22.04.22 kl. 10 hos Jette. 



 

9. Sponsorstøtte Kvickly?? – må nok hænge sammen med køb af smørrebrød? Det er der enighed 

om, så vi undlader at søge denne sponsorstøtte. 

 

10. Eventuelt. BP og PJ mødes i Pakhuset fredag 11.03. kl. 9.00 for at afprøve nye stik. 

 

09.04. skal vi være færdige kl. 16.15, men scene mm skal ikke pakkes sammen. 

 

GB nævner priser på forskellige koncerter. Flere kan høres på River Boat i Silkeborg. Udflugt 

dertil? 

 

BP har nogle problemer med at få hjemmesiden til at fungere. Vi ønsker, at han får nødvendig 

hjælp efter behov for at få det til at fungere. 

 

Til april-koncerten kommer der besøg fra Skanderborg Kulturhus 

 

 

Referat: Jette Brinch, Odder, 08.03.2022  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




