Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 15.09.20, kl. 10 hos Per Højgård Andersen
Til stede er: Palle Jensen (PJ), Per Højgård Andersen (PH), Gunhild Black (GB), Lis Mønsted
(LM), Kirsten Grønlund (KG), Søren Rasmussen (SR), Bjarne Pors (BP), Jette Brinch (JB)
Referat:

1. Konstituerende møde. Selvstændigt referat
2. Hvem gør hvad? Fortsættende bestyrelsesmedlemmer præsenterer deres arbejdsområder.
JB: sekretær og køkkenet LM: Indkøber til arrangementer, koordinator for hjælpekorpset,
assisterer ved indgang til arrangementer, køkkenet KG: duge (vask), bar-ansvarlig: indkøb,
salg, økonomi- og lagerstyring SR: Elektronik: lys og lyd, scene PJ: formandsarbejde,
overblik og ”hjælpende hånd”, hvor der er behov
Klubben har et basishjælperkorps, som er med mange gode hjælpere. BP tilbyder mulighed
for at ordne laminering (skilte) og mulighed for printning af A-3
3. Økonomi PH fremlægger og gennemgår arrangementsregnskab fra jazzkoncert 12.09. og
generalforsamling. Det viser et underskud på knap 14.000,- Forventeligt pga covid-19restriktioner.
Økonomirapport fremlægges og gennemgås (PH). Fremtidige priser drøftes, Covid-19restriktioner medfører ringere indtjeningsmuligheder. Det besluttes foreløbigt at dække
underskud af beholdning og være opmærksom på og løse situationen løbende. Den
økonomiske situation ser fornuftig ud.
Erfaringer angående gebyrer i banker med henblik på bankskifte drøftes.
Bestyrelsesmedlemmernes erfaringer med et bredt udvalg af banker giver ikke anledning til
bankskifte.
Programmer til 2021 bør være parate til uddeling blandt medlemmer til decembers
arrangement. BP, GB, PJ vil arbejde på det
4. Frokostjazz den 10.10. med Hans Knudsens Jump Band. BP er parat til at udsende
nyhedsbrev lørdag den 19.09. Det drøftes, om der skal opstilles borde og sælges smørrebrød
til oktober. Det er der flertal for, hvorfor der opstilles runde borde, dog: KG og LM træffer
endelig afgørelse om, det skal være runde borde eller de sædvanlige. PH tager sig af
bestilling af smørrebrød. Mødetid for bestyrelsen er lørdag den 10.10. kl. 09.30

5. Eventuelt. Næste møde er tirsdag den 13. oktober kl. 10-12 hos Gunhild Black
(Houvej 6 B), selv om flere ikke kan deltage pga efterårsferie!
Fremover vil bestyrelsen bestræbe sig på at afholde møderne på kortere tid
Odder, 15.09.2020 Referent: Jette Brinch

Odder Jazzklub
Konstituerende møde, 15.09.2020
Til stede er : Palle Jensen, Per Højgård Andersen, Gunhild Black, Lis Mønsted, Kirsten Grønlund,
Søren Rasmussen, Bjarne Pors, Jette Brinch

1. Valg af formand. Palle Jensen vælges til formand
2. Valg af næstformand. Jette Brinch vælges til næstformand
3. Valg af sekretær. Jette Brinch vælges til sekretær
4. Valg af kasserer. Per Højgård Andersen vælges til kasserer
5. Valg af musikbooker. Gunhild Black vælges til booker –overtager kontrakter mm snarest
6. Valg af webmaster. Bjarne Pors vælges
7. Nedsættelse af udvalg. Oprettes ad hoc
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