Odder Jazzklub
Referat fra generalforsamlingen 21. marts 2018 i Pakhuset.
Stig Nielsen bød velkommen til de ca 60 fremmødte medlemmer. Derefter gav det
lokale bigband Mamelukkerne en times fortrinlig og vel swingende koncert.
Til ordstyrer valgtes Flemming Roger Kristensen. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Til referent valgtes Ivar Rønsholdt.
Formanden, Stig Nielsen, konstaterede i sin beretning, at Odder Jazzklub er en
velfungerende forening, der har skabt et kulturtilbud i Odder af høj og konstant
kvalitet. Repertoiret i 2017 har været præget af stor alsidighed. Der har været
afviklet 15 koncerter for udsolgte eller næsten udsolgte huse.
Formanden takkede for samarbejdet med eksterne partnere omkring afviklingen af
minifestivalen Jazzy Days i september 2017. Han takkede også Odder Kommune for
den bevilgede underskuds garanti på 35.000 kroner. En garanti, det blev nødvendigt
at gøre fuldt ud brug af.
Stig Nielsen nævnte, at bestyrelsen på grund af travlhed med planlægningen af
festivalen havde droppet den årlige fælles-udflugt Riverboat Festivalen i Silkeborg i
2017. Den vil blive udbudt igen her i 2018.
Formanden takkede Odder Jazzklubs medlemmer for den store opbakning. Han
takkede også hjælperkorpset for deres indsats, uden hvilken klubben slet ikke ville
kunne fungere. Der lød også en tak til bestyrelsen og især til kasserer og webmaster
Mogens Mehl for et eminent og stort stykke arbejde for klubben i årets løb.
Stig Nielsen sluttede med at oplyse, at han ville trække sig fra bestyrelsen, som han
har været medlem af siden starten i 2013.
En enkelt kommentar fra salen gik ud på, om ikke bestyrelsen kunne vente med at
åbne dørene til frokostjazzen til kl. 12 i stedet for kl. 11.30 som hidtil. Ordstyreren
sagde, at det må være op til den nye bestyrelse at tage stilling til
åbningstidspunktet.
Ellers var der ingen kommentarer fra salen.

Beretningen blev godkendt med akklamation.
Kasserer Mogens Mehl aflagde beretning om regnskab og økonomi-status. Klubben
kom ud af 2017 med et overskud på 25.000 kroner, og klubbens egenkapital
karakteriseredes som tilfredsstillende.
Også regnskabet blev godkendt uden kommentarer og med klapsalve.
Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kroner årligt.
Under punktet ”indkomne forslag” fremlagde Stig Nielsen på bestyrelsens vegne
forslag til følgende vedtægtsændringer:
Antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra 5 til 7. Antallet af suppleanter nedsættes
fra to til én.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer osv. Formanden skal altså ikke
længere vælges direkte af generalsamlingen ved en særskilt valghandling.
Vedtægtsændringerne blev godkendt, og resten af generalforsamlingen
gennemførtes efter den nye dagsorden.
Valgene:
Stig Nielsen og Ivar Rønsholdt ønskede ikke genvalg.
Sammenholdt med udvidelsen af bestyrelsen betød det, at der skulle vælges fem til
bestyrelsen.
Mogens Mehl, der var på valg, blev genvalgt med akklamation.
Desuden valgtes følgende fire nye medlemmer til bestyrelsen: Flemming Roger
Kristensen og Kirsten Grønlund blev valgt for 2 år. Jette Brinch og Søren Rasmussen
blev valgt for 1 år.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes Svend Donby.
Under punktet eventuelt rettede Svend Donby en varm tak til de afgåede
bestyrelsesmedlemmer Stig Nielsen, Ivar Rønsholdt og Klaus Terkildsen. Især Stig
Nielsen blev takket for hans meget store arbejde for klubben gennem årene. Svend
Donby glædede sig over, at Stig Nielsen havde givet tilsagn om fortsat at stille sin

ekspertise og arbejde til rådighed for klubben, ikke mindst når det drejer sig om
musikbookingen.
Ordstyreren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
afsluttet.

Ref.: Ivar Rønsholdt.

