
Odder Jazzklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2016 hos formanden. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Hanne Broe (HB) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Mogens Mehl (MM 

Lis Mønsted (LM). 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste møde. 
2. Økonomi. 
3. Evaluering af jazzkoncert i Odder Sognekirke. 
4. Arrangement 20. februar. 
5. Arrangement 2. april. 
6. Beretning fra møde i Sammenslutningen af Jazzklubber i Jylland. 
7. Orientering vedrørende kommunal godkendelse af jazzklubben som 

støtteberettiget forening. 
8. Drøftelse af lån af Centralhotellets teatersal til arrangement 6. august 2016. 
9. Generalforsamling 16. marts. 
10. Drøftelse af evt. afholdelse af jazzfestival i 2017. 
11. Eventuelt. 



Ad 1. 

På forespørgsel om de store bannere / bagtæpper  med klubbens navn og logo 
oplyste SD, at MMs udkast stadig ligger til videre grafisk bearbejdning hos Bjarne 
Pors. Han er meget ophængt for tiden men har lovet at gøre bannerne klar til 
trykning hurtigst muligt. Muligvis klar til frokostjazzen 20. februar. 

Hjælperfest lørdag den 27. februar i Kulturhuset, Skanderborg: 11 har meldt sig 
til. SD koordinerer privat kørsel. Hjælpere + Ivar møder 10.45 ved PAKHUSET. 

 

Ad 2. 

KT redegjorde for den aktuelle kassebeholdning, der så rigeligt opfylder 
bestyrelsens målsætning om en økonomisk buffer, der som minimum svarer til et 
års kontingent-indtægter. KT er i færd med at gøre regnskabet for 2015 klar til 
revision og fremlæggelse på generalforsamlingen i marts.  

 

Ad 3. 

Koncerten i Odder Sognekirke fik et meget fint forløb med fuldt hus og stor 
begejstring blandt publikum. 

SN redegjorde for diverse problemer i samarbejdet med sognekirken om 
arrangementet. Han fremlagde hele mail-korrespondancen plus telefonsamtaler. 
Heraf fremgår det, at der tilsyneladende har været en dårlig eller ikke-
eksisterende intern kommunikation i menighedsråd/kirkeforvaltning. 

Bestyrelsen pålagde KT at sende kirken en regning på de 3.000 kroner, som 
kirken tidligere havde lovet at bidrage med i tilskud. Så må vi se, hvad der sker og 
tage den derfra. Koncerten gav – uden tilskuddet fra kirken – et underskud på 
1.750 kroner. 

 

Ad 4. 



To-do listen for frokostjazzen 20. februar med Max Lagers New Orleans Stompers 
er på plads. Alle opgaver fordelt. MM kunne oplyste, at der blev solgt 75 billetter 
mandag 1. februar – på førstedagen. Så det ser lovende ud. 

 

Ad 5. 

Diner-Jazz på gymnasiet 2. april: SN oplyste, at menu-aftalen med Madhimlen er 
på plads. Hvad buffeten indeholder, kan allerede læses i et link fra klubbens 
hjemmeside. Tilskud fra kommune og kunstfond skulle kunne dække udgiften til 
musiker-honorarer. 

Flyers om arrangementet er trykt og i omløb. Desuden sættes ind med massiv 
markedsføring i marts, blandt andet to gange annoncering i Odder Avis. 

 

Ad 6. 

SD og SN refererede fra årsmødet i Silkeborg i Sammenslutningen af Jazzklubber i 
Jylland. Det havde givet gode kontakter og inspiration. Det er nu fastslået og 
meddelt de øvrige klubber, at Odder Jazzklub går all-in i medlemsfællesskabet. 
Det betyder, at medlemmer af andre jazzklubber kan komme ind til Odder 
Jazzklubs arrangementer til medlemspris. Omvendt har vore medlemmer de 
samme fordele i andre klubber. 

På mødet i Silkeborg blev det præciseret, at alle klubber, også Odder, er 
forpligtet til at indberette musiker-honorarer til skat. Kassereren skal ved hvert 
arrangement sikre sig de enkelte musikeres personnumre med henblik på 
indberetningen. 

Ang. en fælles platform for arrangementer blev konklusionen på mødet i 
Silkeborg, at udviklingen helt klart går i retning af de sociale medier. Det er her, 
man kan orientere sig om, hvad der foregår i de andre klubber. 

 

Ad 7. 



SD er i gang med at søge kommunen om, at Odder Jazzklub bliver godkendt som 
støtteberettiget forening. Det ventes at ske på et møde i Folkeoplysningsudvalget 
11. februar. SD søger også om at få Pakhusets sal godkendt som støtteberettiget 
lokale, hvilket den ikke er i dag. 

 

Ad 8. 

SN havde deltaget i en ny fremvisning af Centralhotellets sal ved Eric Pettersson. 

Vi kan låne salen (gratis) til frokost-jazz i Odder Byfest 6. august 2016. ”Salen ser 
ikke alt for godt ud – men dog ikke værre end at den kan gøres klar ved en 
ihærdig, frivillig rengørings-indsats”, mente SN. Han så perspektiver i et 
samarbejde med de nye ejere, idet der evt. også kan laves mindre arrangementer 
i den tidligere herretøj-butik med indgang fra Torvet. 

Der kan snildt sidde 150 spisende gæster i salen. Der skal i givet fald indhentes 
tilbud på leje af borde og stole. Til levering og afhentning i salen. 

 

Ad 9. 

Generalforsamlingen: SD oplyste, at han er villig til at genopstille som formand – 
med den tilføjelse, at det i så fald bliver hans sidste år på formandsposten. På 
valg til bestyrelsen er desuden Hanne Broe og Ivar Rønsholdt. Hanne Broe 
meddelte, at hun ikke genopstiller. Bestyrelsen var enige om at foreslå suppleant 
Mogens Mehl til bestyrelsen. Ivar Rønsholdt genopstiller. Det samme gør 
suppleant Lis Mønsted. Der skal så findes en kandidat til den anden 
suppleantpost. Det afgøres på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen. 

 

Ad 10. 

Enighed om, at der arbejdes videre med planerne om at stille en jazzfestival i 
Odder på benene i september 2017. SN arbejder på en skitse over diverse 
indendørs spillesteder og bud på, hvilken type orkestre, der skal hyres til de 



forskellige spillesteder og dage. Der arbejdes på en festival, der strækker sig fra 
torsdag aften til søndag, afsluttende med en kirkekoncert. 

Der søges om tilskud fra Statens Kunstfond og underskudsgaranti fra Odder 
Kommune. 

 

Ad 11. 

Hanne Broe begrundede, hvorfor hun ikke genopstiller til bestyrelsen. Hun har 
søgt og fået en attraktiv ledende stilling i Norddjurs Kommune med tiltrædelse 1. 
marts i år. Hun blev bordet rundt ønsket hjerteligt tillykke med jobbet. 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 29. februar kl. 19 hos formanden. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt 

 

 


