
Odder Jazzklub 

Generalforsamling, onsdag den 09.06.2021, kl. 19.00, Pakhuset, Odder 

Til stede er 17 af foreningens 261 medlemmer 

 

Referat 

Formanden Palle Jensen byder alle velkomne. 

1. Valg af dirigent. Ivar Rønsholt vælges. Ivar konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt 

indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af referent. Jette Brinch vælges. 

 

3. Formandens beretning: Afholdelse af generalforsamlingen er udsat til nu pga 

Coronapandemien. Det har været et magert jazzår. 11. januar 2020 blev der afholdt 

frokostjazz, i februar var Odder Jazzklub værter for det årligt møde i Jazz-Jylland i 

forbindelse med frokostjazz. Men derefter satte Coronapandemien ind, og restriktioner 

lukkede alt ned. I september lykkedes det at afholde en koncert med mange begrænsninger 

på grund af restriktioner. Næste koncert blev afholdt 8. maj med 55 deltagere og god og 

festlig stemning. På generalforsamlingen i 2020 blev der valgt tre nye medlemmer: Gunhild 

Black, Per Højgaard Andersen og Bjarne Pors blev suppleant. Disse medlemmer 

præsenteres. Der er planlagt en ekstraordinær koncert 14.08. Håbet er, at den kan afholdes 

som et frokostjazzarrangement. Da året har budt på meget lidt jazz foreslår bestyrelsen, at 

kontingent for 2021 sættes til 100,- Derefter 200,- for 2022. Formanden takker bestyrelsen 

for indsatsen og samarbejdet.  

Ivar Rønsholt får ordet og tager med generalforsamlingen formandens beretning til 

efterretning. 

 

4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingenter. Per 

Højgaard Andersen fremlægger regnskabet og gennemgår dette for generalforsamlingen. 

Årets overskud er på 6617 kr., foreningens egenkapital er herefter 151.392 kr. 

Revisorpåtegnelsen er foretaget af Jette Juul og Annette B. Hansen. Denne sidste er ellers 

suppleant, men ved fejltagelse blev hun underskriver i stedet for den egentlige revisor Arne 

Søndergaard. Denne har dog accepteret dette og er indstillet på at fortsætte som vores 

revisor. Kontingent for 2021 foreslås til 100,- og for 2022 til 200,- 

Ivar Rønsholt får ordet og herefter godkender generalforsamlingen regnskabet og 

kontingentfastsættelsen vedtages. 

 

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

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lis Mønsted, Jette Brinch og Palle Jensen er på valg. Villige 

til genvalg, og de genvælges. Søren Rasmussen ønsker ikke genvalg. Nuværende suppleant 

Bjarne Pors vælges til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består herefter af: Palle Jensen, 



Gunhild Black, Per Højgaard Andersen, Lis Mønsted, Kirsten Grønlund, Bjarne Pors og 

Jette Brinch.   

 

7. Valg af en bestyrelsessuppleant. Richard Brinch Hansen er parat til valg og han vælges. 

Richard er ikke dog til stede. 

 

8. Valg af to kritiske revisorer samt en revisorsuppleant. Jette Juul og Arne Søndergaard 

vælges til revisorer. Flemming Roger Kristensen vælges til revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt. Alle håber på bedre tider …med jazz! 

 

Palle Jensen takker Søren Rasmussen for godt bestyrelsesarbejde og Ivar Rønsholt for indsatsen 

som dirigent under generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen lukkes ca. kl.19.30. 

 

Odder, 09.06.2021 

 

 

Ivar Rønsholt, dirigent  Palle Jensen  Gunhild Black 

 

 

Per Højgaard Andersen  Lis Mønsted  Kirsten Grønlund 

 

 

Bjarne Pors   Jette Brinch, referent 


