
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 03.01.2023 kl. 10 hos Lis. 

Til stede: Palle Jensen (PJ), Per Højgaard Andersen (PHA), Lis Mønsted (LM), Kirsten Grønlund 

(KG), Bjarne Pors (BP), Flemming Roger Kristensen (FRK), Jette Brinch (JB) 

Fraværende: Richard Brinch Hansen (RBH) 

 

Referat 

 

1. Gennemgang af referat fra møde hos Palle 12.12.22. Ingen bemærkninger. 

 

2. Økonomi – Årsregnskab. Årsregnskabet fremlægges og diverse poster diskuteres, men det 

samlede resultat med et underskud på 500,- er yderst tilfredsstillende. Regnskab for 

frokostjazz 03.12.22 viser acceptabelt resultat. Ved årets første koncert 21.01. kontrollerer 

LM og PHA medlemskort for 2023.  

 

3. Gratis jubilæumskoncert 26.08. OK fra Red Hot Four – salg af smørrebrød. PJ orienterer 

om, at Pakhuset er reserveret til 26.08., endelig aftale med Bandet + to er klaret, tilladelse 

(fra kulturfonden/kommunen) til salg (smørrebrød, drikkevarer) er indhentet. Vi ønsker, at 

det er tydeligt, at det er en (gratis) koncert for alle. Hvordan dette gøres bedst diskuteres. 

Det besluttes at sætte billetterne til ”salg” på Odderbilletten.dk med mulighed for 

smørrebrødsbestilling og meddele i klubbens Nyhedsbrev samtidigt, og at arbejde på at få 

maksimal omtale i lokale medier. Eventuelt herefter et varigt skifte til Odderbilletten.dk. 

 

4. Generalforsamling – OK fra Mogens Jensen. Mogens Jensen, lokalt band vil gerne spille, for 

en ekstra betaling vil vi eventuelt kunne få Finn Odderskov med. Det ønsker vi. Der 

afholdes først generalforsamling (for medlemmer!) og derefter spilles (gratis) koncert for 

alle -en times tid! 

 

5. Byfest??? PHA meddeler, at der kun kan sættes yderlig et par spørgsmålstegn. Afholdelse af 

byfest er usikker. Vi afventer. 

 

6. Møde hos Richard 23.01.22. Besluttes rykket til 23.01.23!! -kl.10 

 

7. Næste møde. Bl.a. til endelig planlægning af generalforsamling aftales til tirsdag den 

7.marts 2023 kl. 10 hos Flemming. 

 

8. Eventuelt. Smørrebrød: leverandør har lovet, at problemer med kedelige fiskefileter er 

fortid. 

 

Referat: Jette Brinch, Odder 03.01.2023 


