Odder Jazzklub

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2018 kl. 14, afholdt hos Jette Brinch
Referat
Til stede var: Palle Jensen, Flemming Roger Kristensen, Mogens Mehl, Lis Mønsted, Søren
Rasmussen, Svend Donby, Kirsten Grønlund, Jette Brinch
1. Gennemgang af referat fra den 1.10. hos Flemming. Ok, ingen kommentarer

2. Økonomi. Arrangementsregnskab fra 13.10.18 fremlægges og viser tilfredsstillende resultat.

Økonomirapport fremlægges og viser en sund økonomi

3. Status: Bigband-koncert i Kulturkøkkenet torsdag den 1.11.2018 kl.19. Onsdag kl.10 mødes

PJ, SR med pedel på stedet, praktiske forhold afklares. Lejlighedsbevilling er klaret, FRK.
Flere tilmeldinger ønskes!

4. Bemanding den 1.11.2018 –TO DO liste. 30 sandwich er bestilt, der mangler til lydfolk –

antal meddeles MM af SR. Spisetidspunk og –sted afgøres på stedet. Der reserveres bord til
Silkeborg Jazzklub. PJ: lysestager, LM og KG: lys og pynt, duge medbringes og anvendes
eventuelt. Drikkevarer: KG. Bestyrelsen møder i Kulturkøkkenet kl.16.30

5. Forslag til hjælperudflugt. Det besluttes, at invitere bestyrelse og hjælpere (aktive i 2018) til

jazz i Silkeborg med frokost lørdag den 1.12.18 –Sammy Rimington. Afgang fra
Banegårdspladsen kl. 10.45 (?), invitation fra PJ, svar derpå 10.11.18. Torsdag undersøger
MM forholdene i Silkeborg. Hjælperliste m mailadresser sendes til PJ fra LM. Samkørsel
mm aftales efter tilmelding

6. Deltagelse i jazzmøde Midtjylland i Kolding 6.11.2018. MM, SN, PJ. Jazz-Danmark vil

finde ud af, hvad der rører sig i jazz-verdenen. God tur til MM, SN og PJ. Trods mødetid
17.30-19 er der tilsyneladende ingen forplejning. Bestyrelsen bevilliger de udsendte ”en tur
til pølsevognen”!

7. Stig Nielsen er villig til at fortsætte som booker 2020. Stig er villig til at påtage sig dette. SR

vil være ”lærling” hos SN og ellers tage sig af lydanlæg. Erik, som pt ordner dette, vil
fremover ofte være fraværende. Bestyrelsen ser det som en stor gevinst, at SN vil bruge sin
enorme viden på området for Odder Jazzklub.

8. Eventuelt. Næste halvårs programoversigt kan være klar til frokostjazz 17.11., hvis det laves

som sædvanligt. Sådan bliver det!

Facebook. SD er gået i gang, Odder Jazzklub er på med logo. Det diskuteres, hvordan vi får
det bedst mulige ud af mediet. Usikkerhed omkring virkning af off. deling kontra privat
giver debat. SD har investeret 85,-, som klubben dækker
MM står for Webside, Nyhedsbrev, Kassererjobbet og Billetopsætning (inkl. scanning).
Dette arbejde er MM alene om at udføre. PJ: det gør os sårbare. Vi bør have flere, som kan
klare disse funktioner. Vi diskuterer, hvordan dette bør gøres. Opdeling, lærlingeordning?
Emnet skal tages op på et fremtidigt møde. MM vil udarbejde forslag
Forhold omkring medlems- og hjælperlister diskuteres

Næste frokostjazz (17.11.) Bestyrelsen kommer alle, LM finder hjælpere. Det forventes
fremover, at SN deltager i sin egenskab af booker. Referat sendes også til SN som til
bestyrelsesmedlemmer
Decembers frokostjazz plejer at begynde med en gratis(!) sildemad. Skal vi også arrangere
sådan i år? Bør afklares snarest af hensyn til nyhedsbrev. Vi tænker på anden mulighed for
noget ”julet” til torsdag, ellers bliver det sild og mulighed for at købe snaps
Bør vi have lejlighedsbevilling til hvert arrangement? FRK undersøger
SD: Vejle Jazzklub mangler Odder Jazzklub i sin oversigt over klubber, som kan få rabat.

Referent: Jette Brinch, Odder 29.10.18

