Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos Bjarne tirsdag den 28. september 2021, kl. 10
Til stede: Palle Jensen (PJ), Per Højgård Andersen (PHA), Lis Mønsted (LM), Gunhild Black (GB),
Bjarne Pors (BP), Kirsten Grønlund (KG), Jette Brinch (JB)
Fraværende: Richard Brinch Hansen (RBH)

Referat:
1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde hos Gunhild 18.08.21. Næste gang gennemgår
vi forretningsordenen. Vores arkiv er på Nettet/i skyen, derfor offentliggøres referater. BP
opdaterer arrangementshistorik. Tidligere programmer arkiveres samme sted.

2. Økonomi. Gennemgang af arrangementsregnskab fra 11.09.21. Arrangementsregnskab
uddeles. Resultatet er forventeligt og taget til efterretning. Når vi betaler musikers
overnatning -delvist- bør vi havde indflydelse på valget. PHA opdaterer prisaftale med Park
Hotel. Klubben har nu 221 medlemmer (20 nye), sidste år havde den 260. Billetter med
smørrebrød skal købes/bestilles senest fredag (dagen før frokostjazz) kl. 10, derefter kan der
kun anskaffes billetter. Byttepenge i kasserne fortsætter uændret. Vi beslutter, at billetter
fremover sættes til salg samtidigt med, at Nyhedsbrev udkommer ca. tre uger før koncert.
Næste gang 22.-24. okt., PHA og BP koordinerer. På næste møde fremlægger KG forslag til
prisændringer, husleje er bl.a. på vej op! Muligheder for reklame: der fremstilles plakater
(ca. A4) KG med hjælp fra BP. Disse opsættes forskellige steder. Til næste koncert
forsøges eventuelt med annoncer. Ved alle tiltag tydeliggøres ”tid, sted, pris og mulighed
for billetkøb”. Reminder (09.10.) i Nyhedsbrev sendes kommende fredag.
Tilskud til kirkekoncert, aflyst!
3. Bemanding til 09.10.21. GB kommer ikke. Der er truffet aftale med tre hjælpere, dvs ti til at
arbejde. Sædvanlig mødetid kl. 9.30. GB afklarer spørgsmål om lyd med musikken. BP
sætter op. GB og PHA aftaler betaling af musik. Status i Pakhuset: Scenen (belysning) er
vendt 180 gr., lys fungerer, lyd er ikke klart endnu.
4. Musikprogram 2022 -layout, trykning etc. Vi ønsker at fortsætte med helårsprogram. BP får
frie hænder til eventuelle ændringer i layout. GB har et enkelt arrangement, som er usikkert.
Det vil blive afklaret så hurtigt som muligt. BP kan dog godt begynde! Planen er, at
programmet kan udleveres til decembers frokostjazz. Opfordring til kontingentfornyelse
udsendes inden jul.
5. Næste møde: Mandag den 01. november kl. 10 hos PHA

6. Eventuelt. GB fortæller om koncert på Silkeborg Højskole 19.11. og jazz og frokost 18.12. i
Silkeborg
Referat: Jette Brinch, Odder 28.09.2021

