Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde mandag den 30. januar hos Stig Nielsen.
Til stede var:
Stig Nielsen (SN)
Mogens Mehl (MM)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM).
Afbud fra Svend Donby, Palle Jensen og Klaus Terkildsen.

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat fra sidste møde.
2. a) Økonomioversigt. b) Konstituering.
3. Arrangementsregnskab fra senest afholdte arrangement.
4. Generalforsamling – kandidater.
5. TO DO lister 5/2, 18/2, 5/3 og 29/3.
6. Arrangement 19. april med Silkeborg Kammerorkester.
7. Medlemsstatus.
8. Orientering fra netværksmøde m. jyske jazzklubbers samvirke i Silkeborg.
9. Status på Jazzy Days.
10.Fastsættelse af kommende møder.
11.Eventuelt.

Ad 1.
Fornyet ansøgning til Odder Kommune om tilskud på 50.000 kroner til Jazzy Days
er sendt. Aktiviteter i samarbejde med Odder Musikskole er taget med i
ansøgningen. En enslydende ansøgning er sendt til Nordea.

Undren over, at Odder Kommune endnu ikke har svaret på vores ansøgning om
lokaletilskud. Det er nu halvandet år siden, vi første gang rettede henvendelse til
kommunen. SN: Vi skal have en afklaring, så vi er nok nødt til at bede om et
møde med de relevante beslutningstagere i kommunen snarest.
Om Odder Little Culture Club: Skuffelse over, at de ikke har taget kontakt til os,
eftersom de er gået i gang med at planlægge koncerter – også en jazzkoncert. Vi
tager initiativ til møde med dem om evt. samarbejde. I det mindste skal vi have
koordineret koncerter med dem.

Ad 2a.
MM har hentet, hvad han kunne finde af regnskabsmateriale hos sygdomsramte
kasserer Klaus Terkildsen. Han er nu gået i gang med at opstille regnskabet for
2016 og vil – når det er på plads – tage kontakt til revisorerne Bjarne Pors og Nina
Bredsdorff Larsen. Klubbens likviditet ligger stadig et pænt stykke over
bestyrelsens minimum-målsætning.
MM sender en servicemeddelelse til dem, der har indsendt deres oplysninger
men som endnu ikke har betalt kontingent for 2017.
Ad 2b.
Bestyrelsen besluttede at konstituere bestyrelsesmedlem Mogens Mehl,
Hundslund, som kasserer i stedet for den sygemeldte kasserer Klaus Terkildsens.

Ad 3.
Frokostjazz-arrangementet med Red Hot Four + 1 gav et mindre overskud.

Ad 4.
Generalforsamlingen 29. marts: Svend Donby går af som formand. Næstformand
Stig Nielsen indvilgede i at stille op som formand. Bestyrelsens oplæg er, at man

foreslår nuværende suppleant Palle Jensen til bestyrelsen og at man vil pege på
Svend Donby som bestyrelsesmedlem, dersom Klaus Terkildsen på grund af
sygdom ikke bliver klar til at stille op til genvalg. Han tilbydes i givet fald en plads
som suppleant sammen med Lis Mønsted. Flemming Roger holdes klar til en
suppleantpost, såfremt det bliver påkrævet.
Der indkaldes til generalforsamling på hjemmesiden 8. marts. Med oplysning om,
at Mamelukkerne spiller kl. 19 og generalforsamlingen starter kl. 20.
SN forbereder et lille ændringsforslag til klubbens vedtægter, således at det bliver
muligt at give kontingentfritagelse for unge under 25 år.
MM fik bestyrelsens tilslutning til, at næste års kontingentbetaling (for 2019)
håndteres på den måde, at der sendes et postbrev med vedklæbet medlemskort
til alle, så snart de har betalt deres kontingent.

Ad 5.
Om kirkejazzen søndag 5. februar: Der er allerede nu solgt så mange billetter, at
det økonomisk kan hænge sammen. SN tager forinden kontakt med organist
Jonathan for at sikre, at alle praktiske detaljer er på plads. Organist, bestyrelse og
musikken møder ved kirken kl. 13. Koncerten er kl. 15.
TO DO listerne for de kommende arrangementer blev nøje gennemgået. Husk:
Smørebrødet fra Kvickly til frokostjazzen søndag den 5. marts kan først hentes kl.
11, hvilket giver visse udfordringer med at få det hele klar til tiden. Vi hjælper
hinanden, så går det nok.

Ad 6.
Aftenkoncerten 19. april i Pakhuset med Silkeborg Kammerorkester (22 mand) er
på plads. Det søges at komme med i oversigten over Odder-begivenheder i
kulturår 2017, så det helt særlige arrangement kan blive bredt mere ud. Der tages
en entre på 100 kr. Orkestret skal have 10.000 kroner.

Ad 7.
Medlemsstatus: MM oplyste, at klubben ved udgangen af januar 2017 har 254
betalende medlemmer. Flere ventes at komme til ved de kommende koncerter.

Ad 8.
SN og MM deltog i det netop holdte netværksmøde i Silkeborg, hvor 16 jyske
jazzklubber var repræsenteret. Enighed om, at det giver en yderst gavnlig
udveksling af erfaringer. Blandt andet blev det klart, at vi fremover skal søge
kommune og Statens Kunstfond om HONORARSTØTTE – ikke tilskud til
koncertvirksomhed. Odder Jazzklub bliver rosende omtalt af de andre klubber, og
bestyrelsen var enige om, at vi tilbyder værtskabet for samvirkemødet i 2019. (I
2018 holdes det i Kolding).

Ad 9.
Jazzy Days: Forberedelserne til festivalen sættes på som et tema-punkt for næste
bestyrelsesmøde, der holdes mandag den 20. februar kl. 10 hos Mogens Mehl,
Hundslund. Her sættes også generalforsamlingen på som et punkt.
Der blev også fastlagt bestyrelsesmøde søndag den 19. marts kl. 10 hos Svend
Donby, Kysing.

Ad 10.
Der blev sendt tanker til den sygdomsramte Klaus Terkildsen. LM sørger for, at
der bliver sendt en blomsterhilsen fra bestyrelsen med ønsket om god bedring.

