
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde  27.05.2019 kl. 10 afholdt hos Søren Rasmussen 

Til stede: Palle Jensen (PJ), Flemming Roger Kristensen (FRK), Lis Mønsted (LM), Kirsten 

Grønlund (KG), Søren Rasmussen (SR), Jette Brinch (JB) 

Referat af bestyrelsesmøde: 

1. Gennemgang af referat fra den 29.4. 2019 hos Flemming. Ingen kommentarer 

 

2. Økonomi  

 

Arrangementsresultat fra frokostjazz den 11.5.2019 fremlægges og viser et tilfredsstillende 

resultat 

Økonomirapport fremlægges og viser en sund økonomi 

 

3. Riverboat Status: 28 tilmeldte. PJ beder MM (Mogens Mehl) sende reminder ud i juni, når 

tiden nærmer sig. Stig ordner det praktiske. Næste år vil vi ikke lave et tilsvarende 

arrangement  

 

4. Arrangement den 30.8. på Centralhotellet 

Planlægningsansvarlig: Stig og/eller PJ. FRK søger lejlighedsbevilling dertil til kl. 16-20 

Band: Creole Cats skulle Stig have aftalt med 

Budget: Der er søgt støtte fra Kulturforeningen (10.000,-) til delvis betaling af musik. 

Indtægter afhænger af salg af øl, vand og vin. Priser: øl 30,-, vand 20,-, vin 30,-. Drikkevarer 

serveres i ”glas” af plastik 

Markedsføring: MM og PJ laver materiale til digitale billboards og avis 

Indkøb: KG sørger for drikkevarer og glas af forskellig art 

Hjælpere: Søren (har trailer), Erik, Kirsten, Lis, Stig og Jette, Jette B. 

Tid: kl. 17-20 

 

5. Atestationskrav for udlæg. Alle udgifter skal godkendes på forhånd af formanden eller 

næstformanden. Dette indsættes i forretningsordenen af PJ 

 

6. Bemanding/To-do-liste til frokostjazz 7.9.2019 Punktet udsættes til næste møde  

 

7. Forslag/ide til ”Stort Arrangement” Stort arrangement kan tolkes som et arrangement med 

mulighed for stort publikum eller som et arrangement med et stort navn! Vi drøfter begge 

muligheder. Vi når frem til følgende forslag: 

En Jazzdag i Odder afholdt i Pakhuset: 



Formiddag/kl. 11-13: Sigurd Barrett for familier. Adgangsbetaling 

Eftermiddag: Matiné med gratis adgang 

Aften: Traditionel jazz med spisning. Adgangsbetaling 

De to sidste arrangementer kan være med forskellige eller samme musikere. Esben Just er 

et navn som nævnes. Skal drøftes med Stig 

 

8. Næste møde 14.8.2019 hos Kirsten 

 

9. Eventuelt  

Frokostjazz 16.5.2020: på baggrund af den svage tilslutning til frokostjazz i maj 2019 

drøftes en aflysning, men vi beslutter, at arrangementet skal gennemføres –ellers ville der 

blive en lang periode uden ”liv”-  med et ”trækplaster” (Hans Knudsen, Flying Jazzman og 

Second Line nævnes som eksempler). Servering: KG undersøger muligheder/priser for 

tapastallerken. 

Referat: Jette Brinch, Odder 27.05.19 

 

          

 

 

 

  


