Odder Jazzklub

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. januar 2016 hos formanden.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Stig Nielsen (SN)
Klaus Terkildsen (KT)
Hanne Broe (HB)
Ivar Rønsholdt (IR)
Mogens Mehl (MM)
Lis Mønsted (LM).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Gennemgang af referat fra 23. november 2015.
Økonomi status, herunder arrangementet 5. december.
Arrangement lørdag den 9. januar.
Kirkekoncerten søndag den 24. januar.
Drøftelse af arrangementerne 2. april (gymnasiet), 25. juni (Riverboat) og 6.
august (byfesten).
6. Hjælperfest.
7. Kriterier for brug af og annoncering via jazzklubbens mailingliste.
8. Møde i Jazzklub-Sammenslutningen i Silkeborg 30. januar.
9. Design af baggrundsbanner.
10.Generalforsamling 2016.
11.Eventuelt.

Ad 1
Referatet godkendt. Opfølgning af beslutninger: SD sørger for, at det bliver
muligt at ophænge program/plakater i Pakhusets udhængningsskab. SN oplyste,
at klubbens program nu er på reklameskærmen i Odder Fitness Center.

Ad 2
KT fremlagde økonomisk opgørelse over frokostjazzen 5. december med Henning
Munk og Plumperne. Et mindre overskud på 700 kr. Det reelle overskud er dog
noget større, idet der er medtaget udgifter til indkøb til kommende
arrangementer. Det indskærpedes, at udgiftsbilag påføres dato med oplysning
om, til hvilket arrangement indkøbet er gjort.
Status ved årets udgang: Kassebeholdningen er tilfredsstillende og noget større
end på samme tidspunkt året før. Klubben har pr. 4. januar 213 betalende
medlemmer.

Ad 3
Dags dato solgt 113 billetter til frokostjazz lørdag den 9. januar. Afvikling:
Bestyrelse plus syv hjælpere (4 kvinder og tre mænd) er på plads. Heraf to nye
hjælpere. SN og SD koordinerer indkøb. Mødetid: 9.30.

Ad 4
Dags dato solgt 112 billetter til kirkekoncerten 24. januar. Forventning om
udsolgt (200 pladser). Forkert angivelse af billetnet på kirkens hjemmeside er
rettet. Økonomi: Kirkens andel af udgifterne er 3.000 kroner plus vin til publikum
bagefter. Musikken koster 12.000 kroner. SN vurderer, at arrangementet løber i
0. Han sørger for sandwiches og vand til musikken. Bestyrelsen mødes kl. 14.30.
Dørene åbnes kl. 15, koncerten begynder kl. 16.

Ad 5
SN oplyste, at aftalen med Madhimlen er på plads. Afventer endeligt menuforslag. Budget for aften-arrangementet på Odder Gymnasium ligger på omkring
20.000 kroner. Støtten fra kommune og stat til arrangementet er på 14.000
kroner, hvilket gør det muligt at tilbyde medlemmerne en særdeles favorabel
pris.
Enighed om at starte markedsføringen noget tidligere, end tilfældet var i fjor. Og
mere massivt. Fremstilling og omdeling af bord-flyers (MM), to gange
annoncering i Odder Avis i starten og midten af marts (IR). Opfordring til at slå på
tromme for arrangementet på facebook. Husk: Tydeliggørelse af, at koncerten
også er åben for ikke-spisende (100 kr).
Riverboat 25. juni: Billetsalg plus foromtaler sættes i værk noget tidligere end
sidst. Fra 1. maj til 1. juni udbydes billetterne til salg udelukkende blandt
medlemmer. Derefter – hvis plads i bussen haves – kommer de i frit salg. Samme
pris for alle. SN oplyste, at der i år bliver sejlafgang kl. 17, hvilket betyder, at vi
kører fra Odder en time tidligere end i fjor. Maden bestilles og købes af Riverboat
Festivalens sekretariat til levering på båden.
Byfesten: SN vil snarest henvende sig til de nye ejere af Centralhotellet (Kähler)
med anmodning om tilladelse til at afholde et frokostjazz-arrangement i
Teatersalen lørdag den 6. august under byfesten. Plan B: Vita Park. Plan C: Odder
Park Hotel.

Ad 6
Enighed om at lave et særligt arrangement for bestyrelse OG hjælpere. ( I stedet
for den aflyste julefrokost for bestyrelsen). SN arbejder med forskellige
muligheder og finder et passende arrangement i slutningen af februar eller
begyndelsen af marts. Det indbefatter spisning og en musik-oplevelse.

Ad 7
Brugen af klubbens mail-liste blev indgående drøftet. Tilslutning til, at vi i visse
tilfælde kan reklamere for andre arrangørers aktiviteter, hvis det er relevant, og
hvis vi får specifikke henvendelser herom. Det skal dog ikke konkurrere med egne
arrangementer, og vi skal kun gøre det i begrænset omfang, så vi ikke overdynger
vore medlemmer i tide og utide med mails, der ikke direkte handler om klubbens
egne aktiviteter.
En fælles arrangements-database med de øvrige jazzklubber kan dog have
interesse. SD og SN vender det med de øvrige klubbers repræsentanter på det
årlige fællesmøde i Silkeborg (30. januar).

Ad 8
Enighed om at ændre en tidligere beslutning, sådan at vi nu meddeler andre
jazzklubber, at deres medlemmer også kan komme til vores koncerter til
medlemspris, når de fremviser medlemskort fra deres egen klub. Altså: Vi har
afskaffet vores forbehold og går nu all-in i samarbejde med de andre jyske
jazzklubber. Det betyder jo så også, at vores medlemmer kan komme ind til
andre klubbers koncerter til rabat-pris.

Ad 9
MM fremlagde udkast til et stort banner, der hænges op som bagtæppe til
koncerter i både Pakhuset og andre spillesteder. Udformningen blev rost bordet
rundt, og SD påtog sig at finde et firma, der kan fremstille banneret i to
eksemplarer på baggrund af MMs design. Prisen er skønsvis 5-600 kr. pr. banner.

Ad 10
Om generalforsamlingen 2016: SD oplyste, at mini-bigbandet Mamelukkerne fra
Odder har sagt ja til at spille en times tid forud for generalforsamlingen.
SD oplyste, at Hanne Broe og Ivar Rønsholdt i år er på valg. Formanden og de to
suppleanter er på valg hvert år. Han opfordrede hver især til at gøre op med sig
selv, om man er villig til at stille op til genvalg. Formanden opfordrede også til, at
hver især gennemgår klubbens vedtægter med henblik på, om der eventuelt skal
ske ændringer.

Ad 11
Der er kommet brev fra Kvickly om ændrede procedurer i forbindelse med
indkøb på klubbens konto. Nye betalingskort blev omdelt, og der kan skaffes
flere, hvis behovet er der.

Ref.: Ivar Rønsholdt.

