
Odder Jazzklub 

Generalforsamling, lørdag den 12. september 2020, kl. 16, Pakhuset, Odder 

Referat 

35 af 251 medlemmer deltager i generalforsamlingen 

Palle Jensen byder velkommen og åbner den Covid-19-udsatte generalforsamling. 

1. Bestyrelsen foreslår Ivar Rønsholdt som dirigent. Han vælges 

 

2. Bestyrelsen foreslår Jette Brinch som referent. Hun vælges 

 

3. Formanden Palle Jensen aflægger bestyrelsens beretning: 

 

Der har været afholdt ni frokostjazz (2019). 27.01.19 var der koncert i kirken med Monique 

Thomas og Finn Burich. 27.06.19 var der udflugt til Riverboat i Silkeborg, tilslutningen dog 

så ringe, at det besluttedes at ”springe over” i 2020, men der blev jo intet pga Covid-19. I 

2020 nåede vi kun to frokostjazz, inden alt blev lukket. Planlagt arrangement i forbindelse 

med Byfest i samarbejde med Rotary blev også aflyst, men forventes at blive gennemført i 

2021 –hvor bestyrelsen håber på medlemmernes opbakning. De tre kommende 

arrangementer i 2020, håber vi, kan gennemføres. De koncerter, som ikke blev afholdt i 

foråret 2020, vil blive gennemført i foråret 2021. Palle Jensen takker for medlemmernes 

opbakning til arrangementerne. Bestyrelsen og hjælpekorpset takkes for årets indsats. Et 

bifald afslutter beretningen 

 

4. Kasserer Mogens Mehl fremlægger regnskab pr. 31. december 2019. Dette gennemgås. 

Regnskabet viser overskud på 5022,55. Passiver udgør 175.974,55 inklusiv forudbetalte 

kontingenter for 2020.  

På baggrund af regnskabets gebyrer opfordrer nogle medlemmer bestyrelsen til at undersøge 

mulighed for bankskifte, som kan medføre færre gebyrer. 

Regnskabet godkendes. 

Kontingent for 2021 fastholdes til 200,- 

5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag 



 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Grønlund er villig til genvalg.  

Bestyrelsesmedlem Flemming Roger Kristensen ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsesmedlem, kasserer Mogens Mehl ønsker ikke genvalg. 

 

Kirsten Grønlund genvælges. 

Gunhild Black og Per Højgård Andersen vælges til bestyrelsen 

 

7. Valg af én suppleant. 

Svend Donby ønsker ikke genvalg. 

Bjarne Pors vælges 

 

8. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant. 

Arne Søndergård er ikke ”på valg” og er derfor den ene revisor, Bjarne Pors kan ikke 

fortsætte, da han nu er tilknyttet bestyrelsen. Jette Juul vælges til kritisk revisor. 

Jette Juul kan derfor ikke fortsætte som revisorsuppleant, i stedet vælges Anette B. Hansen 

 

9. Eventuelt. 

Palle Jensen: 

Stig Nielsen har valgt at stoppe som klubbens booker, program for 2021 færdiggøres. Svend 

Donby –klubbens første formand- stopper bestyrelsesarbejdet. Begge takkes for den store 

indsats de har ydet for Odder Jazzklub. 

Flemming Roger Kristensen takkes for sin indsats i klubbens bestyrelse.  

Mogens Mehl, klubbens kasserer og webmaster har leveret et stort og grundigt arbejde, som 

han takkes for. Vi måtte finde to afløsere!  



De to nye bestyrelsesmedlemmer og den nye suppleant takkes for deres villighed til at 

påtage sig arbejdet 

 

Palle Jensen lukker generalforsamlingen kl. 16.30 og takker Ivar Rønsholdt for god dirigentindsats 

og medlemmerne for deltagelse og ”ro og orden”. 

Odder, 12. september 2020 

 

 

Ivar Rønsholdt, dirigent   Palle Jensen. Formand 

 

 

Per Højgård Andersen   Gunhild Black 

 

 

Lis Mønsted    Kirsten Grønlund 

 

 

Søren Rasmussen   Jette Brinch, referent 

 

 

 


