Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 14.08.2019 kl. 10 hos Kirsten
Til stede: Palle Jensen (PJ), Flemming Roger Kristensen (FRK), Mogens Mehl (MM), Lis Mønsted
(LM), Kirsten Grønlund (KG), Søren Rasmussen (SR), Jette Brinch (JB)

Referat af bestyrelsesmøde:
1. Gennemgang af referat fra den 27.05.2019 hos Søren. Rettelse af punkt 5: Attestationskrav
for udlæg. Alle væsentlige udgifter udover den sædvanlige drift skal godkendes af
formanden eller næstformanden. Denne ændrede ordlyd indsættes i forretningsordenen af
PJ til erstatning for den tidligere
2. Økonomi. Der fremlægges arrangementsresultat fra Riverboat-turen, som viser et godt
resultat. På næste møde: Hvordan gør vi næste år?
Økonomirapport fremlægges og viser en sund økonomi. Vi har fået medlem nr. 300. MM
orienterer om stigende priser for mobilepay
3. Jazz på Torvet. Lokalerne er besete. Scene hentes i Pakhuset, der indkøbes ”festudstyr”
ved Netto, køleskab fra Skousen
4. To-do-liste til Jazz på Torvet. Seks fra bestyrelsen og Erik udgør personalet. KG forsøger at
få nogle piger til at gå med til Street Parade. Ellers skal anden løsning findes. MM køber
mad til 14, SR kommer med trailer, hvormed scene, køleskab, div. ting fra Pakhuset hentes,
KG og Erik står for drikkevarer/”glas”, KG sørger for vand, klude, affaldsposer, MM
affaldsposestativ (fredag), JB plukker blomster, LM indkøber festudstyr. Vi mødes i
lokalerne torsdag og fredag –begge dage kl. 14
5. Bemanding/to-do-liste til frokostjazz 07.09.2019. Hjælpere vil være: Jette, Stig, Erik, Inge
og Lars. PJ og FRK vil være fraværende, Stig byder velkommen mm. Seks musikere, som
selv har lydanlæg med. PJ udfylder to-do-listen
6. To-do-liste til frokostjazz den 12.10.2019. Syv musikere, lydanlæg? Resten udfyldes senere
7. Priser på drikkevarer? Vi beslutter at fastholde priserne. Udvalget diskuteres, KG arbejder
med det

8. Næste møde. Tirsdag den 01.10.19 kl. 10 hos Lis. Derefter onsdag den 23.10.19 kl. 10 hos
Jette
9. Eventuelt. Drøftelser af fremtidigt bestyrelsesarbejde. Vi vil stå uden bemanding til
væsentlige poster: booking, regnskab, billethåndtering, Webmaster. Tre medlemmer er
”på valg”. Vi aftaler, at PJ, FRK og MM skal udforme et ”Opråb” til et nyhedsbrev for at gøre
medlemmerne opmærksomme på, at der skal nye folk i bestyrelsen, som kan varetage
disse funktioner. Klar til oktober!
Møde i Jazz-Jylland. Det skal i februar 2020 afholdes i Odder med os som arrangører. Her
henter vi samarbejde i bookningsarbejdet og deler erfaring.
PJ laver forslag til invitation: deltagere kommer fra Jylland og Fyn til kaffe/rundstykker kl.
8.30, møde kl. 9-12, deltagelse i vores frokostjazz er med almindelig tilmelding, men med
reserveret bord og særlig velkomst. Møderum: togvognen?
MM fremlægger forslag til ny ”uniform”, flotte ideer med ”den blå mand” med i logoet,
eventuelt på poloshirts (logo på bagsiden med ”lille markering” foran). Vi mangler størrelse
L, men har ellers lager. Vi gør ikke noget ved dette indtil videre, deler ud af de gamle
Mon vi tømte Kirstens have? Vi fik i hvert tilfælde meget godt derfra!
Referat: Odder, 15.08.19 Jette Brinch

