Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 10.11.2020, kl. 10 hos Lis
Til stede: Palle Jensen (PJ), Gunhild Black (GB), Lis Mønsted (LM), Kirsten Grønlund (KG),
Bjarne Pors (BP), Jette Brinch (JB)
Referat af bestyrelsesmøde:
1. Gennemgang af referat fra 21.10.2020 hos Jette. Ingen kommentarer.
2. Afholder vi koncert den 5.12.2020 Cardinal Jazzband? Bestyrelsesmedlemmerne udtrykker
hver især deres mening. Vi har ikke samme holdning. Vi beslutter at afholde koncerten.
Forhold: Koncertopstilling til 65 gæster, dørene åbnes kl. 12.30, gæsterne lukkes ind i hold,
således at sammenstimlen undgås (bestyrelsesmedlemmer styrer dette), ingen pause i
musikken (1,5 times musik), alle har mundbind på, dog må det tages af, når man sidder på
sin plads, der gives en genstand (gl. vin/vand/øl) til hver gæst, sprit til hænder
lettilgængeligt, ingen smørrebrød. Vi aftaler med hinanden, at det er helt frit for
bestyrelsesmedlemmer, om man deltager i arrangementets afvikling. Hjælpere indkaldes.
KG sørger for engangsglas, LM for røde blomster, GB aftaler forholdene med bandet.
3. Møde hos Jazz Danmark i Aarhus 6.11.2020. PJ og GB kom hjem uden udbytte!
4. Bidrag til kirkekoncert 5000,-, indlæg til annonce, nævnes på hjemmeside/nyhedsbrev.
Planlagt gennemførelse 30.01.2021. PJ aftaler og godkender, BP eventuelt med.
5. Kontingent 2021, hvornår lægges det ud på hjemmesiden? Meddelelse om
kontingentbetaling sættes på hjemmesiden og er med i nyhedsbrev 21.11.2020. I nyhedsbrev
sættes samtidigt 65 billetter til salg fra 23.11.2020. Ovenstående forhold ved koncerten 5.12.
beskrives i nyhedsbrevet.
6. Kasserer Per Højgård Andersen har betalt skyldigt beløb for leje af VitaPark 11.2018. Dette
tages til efterretning.

7. Plan 2022 (musik), som vi aftalte på sidste møde -med rettelser. 12.02.2022 ændres til
19.02.2022; i maj besluttes det at afholde koncert/frokostjazz 21. maj. Kassereren aftaler
endeligt med Pakhuset.
8. Juni koncert 2021? Det besluttes, at (eventuelt) arrangement laves ad hoc.
9. Oplæg til 2021-program fra Bjarne. BP fremlægger forskellige løsninger: halv- eller helårigt
program, forslag til folder, priser, eventuel indledning. Disse forhold diskuteres. Vi
beslutter, at vi gerne vil have et årsprogram, med tekster om orkestrene. På hjemmesiden
ønskes billeder af bestyrelsen.
10. Julefrokost og bestyrelsesmøde hos Kirsten 11.12.2020 kl. 10. Vi beslutter at det kun bliver
bestyrelsesmøde. Afvikling af koncert 16.01.2021 aftales på mødet.
11. Første møde i 2021. Aftales til mandag den 11.01. kl. 10 hos Palle.
12. Eventuelt. GB har nogle opklarende spørgsmål til praktiske forhold i lokalerne i Pakhuset.
Det afklares. Til koncert 05.12.: smørrebrød til orkester og ”personale” -til 16 ordnes af PJ
eller PHA.
Referent: Jette Brinch, Odder 12.11.2020

