Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 06.10.2020 kl. 10 hos Gunhild
Til stede er Palle Jensen (PJ), Per Højgård Andersen (PHA), Gunhild Black (GB), Lis Mønsted
(LM), Kirsten Grønhøj (KG), Bjarne Pors (BP), Jette Brinch (JB)
Referat
1. Gennemgang af referat fra den 15.09.20 hos Per. Ingen kommentarer.

2. Aflysning af koncert 10.10.2020, Hans Knudsen Jump Band –ny koncert i 2021.

Aflysningen er en kendsgerning, og ny aftale er indgået til nov. 2021.

3. Hvad gør vi med de sidste to koncerter i 2020? Vi drøfter situationen. Beslutninger træffes

for én koncert ad gangen. Nye retningslinjer kan ændre forholdene. Det besluttes, at
koncerten 07.11. forsøges gennemført, endelig beslutning træffes på næste
bestyrelsesmøde. Nyhedsbrev udsendes 23.10., og billetter –hvis vi gennemfører- sættes til
salg samtidigt. Tidsmæssigt tættere på koncerten end ”normalt”. Arrangementet
gennemføres med koncertopstilling, uden smørrebrød. Antal hjælpere og billetter til salg
besluttes på næste bestyrelsesmøde.

4. Kirkekoncert –taler med Nana Kyed ult okt- materiale til annonce omtale på hjemmeside –

tilskud 5000,-. PJ orienterer. Vi beslutter ikke at sætte det i vores program. PJ aftaler vores
markering i kirkens annoncering med Nana.

5. Møde med Nordea PHA og PJ 2.10.20. PJ og PHA –formand og kasserer- har adgang til

konto og kan foretage betalinger. Alle bestyrelsesmedlemmer skal fremvise legitimation til
banken.

6. GB overtager materiale fra Stig. GB kontakter Stig snarest og afklarer overdragelsen. PHA

opfordrer til at sikre, at aflysningsaftaler er tydelige i kontrakterne.

7. Lis udsender brev til de valgte hjælpere –og fordeler vagter. I den nuværende situation er

der kun i meget ringe omfang behov for hjælpere. Klubben er så heldig at have en stor stab
af gode hjælpere. Derfor besluttes det at ændre/fjerne opfordring på hjemmeside til at

melde sig. Det besluttes, at LM udformer skriftlige udmeldinger til hjælpere, hvori den
nuværende situation beskrives: kun behov for få hjælpere, men klubben ønsker at kunne
”trække på” hjælperene, når behovet igen bliver ”normalt”.

8. Fornyelse af/oprettelse af nye medlemskaber og program for 2021. GB og BP laver trykt

program til begyndelsen af december. Hjemmeside og Nyhedsbrev adviserer om nyt
medlemskab for 2021. Kontingentbetaling (eventuel ændring trods generalforsamlingens
beslutning): nærmere på næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt. PHA vil udsende bestyrelsens mailadresser mm –internt. Så har vi styr på

hinanden!

10. Næste møder: 21.10.2020 kl. 10 hos Jette

ovennævnte oversigt!

Referent: Jette Brinch, Odder 07.10.2020

10.11.2020 kl. 10 hos Lis. Adresser: se

