
Odder Jazzklub 

Generalforsamling 06. marts 2019, kl. 20.20,  Pakhuset Odder 

Referat 

49 af klubbens 287 medlemmer er til stede 

Formand Palle Jensen byder velkommen 

1. Valg af ordstyrer. Ivar Rønholdt vælges 

 

2. Valg af referent. Jette Brinch vælges 

 

3. Formandens beretning. Palle Jensen gennemgår årets forløb i klubben. Der har været afholdt 

ni frokostjazzarrangementer, samarbejde med Biffen: Jazzfilm, udflugt til Riverboat, 

Silkeborg, Big Bandkoncert i Kulturkøkkenet. Også i 2019 arrangeres tur til Riverboat 29. 

juni. 

Booker og bestyrelse har arbejdet på fremtiden i et visionsmøde. Inden mødet indkom tre 

forslag fra medlemmerne. Alle medlemmer er stadig velkomne med jazzideer til bestyrelsen. 

Henning Kock har foreslået en jamsession.  Bestyrelsen har noteret forslaget. 

Formanden Palle Jensen takker publikum, bestyrelsen for godt samarbejde og 

hjælperkorpset for stor indsats.  

En særlig stor tak til Mogens Mehl, som yder en særlig stor indsats inden for bestyrelsen 

Foreningens booker Stig Nielsen takkes for sit arbejde for klubben med en kasse god vin. 

Dirigenten konstaterer, at der ingen bemærkninger er til formandens beretning, som derfor 

tages til efterretning 

 

4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab. Kasserer Mogens Mehl viser 

resultatopgørelser på storskærm og gennemgår alle posterne på en klar og overskuelig måde.  

Stort bifald viser accept fra medlemmerne af regnskabet 

4.b Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent vedtages 

 

5. Indkomne forslag. Et forslag om jamsession er tidlige behandlet (punkt 3) 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lis Mønsted, Palle Jensen, Søren Rasmussen og Jette 

Brinch er på valg. Kandidater efterlyses. Ingen melder sig og overstående 

bestyrelsesmedlemmer genvælges. 

 

7. Valg af én bestyrelsessuppleant. Svend Donby genvælges 

 

8. Valg af to kritiske revisorer og én revisorsuppleant. Hvert år vælges én revisor. Nina 

Bredsdorff-Larsen ønsker ikke genvalg. Arne Søndergaard vælges.  



 

Til revisorsuppleant genvælges Jette Juul 

 

9. Eventuelt. Der er intet indslag 

Dirigenten lukker herefter generalforsamlingen kl. 20.45 

 

 

Ivar Rønsholdt, dirigent    Palle Jensen, formand 

 

 

Mogens Mehl           Flemming Roger Kristensen Lis Mønsted 

 

 

Kirsten Grønlund  Søren Rasmussen Jette Brinch, referent 

 

Odder,                                         2019 

 

 

 

 

 

  


