Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 21.10.2020 kl. 10 hos Jette
Til stede er: Palle Jensen (PJ), Per Højgård Andersen (PHA), Gunhild Black (GB), Lis Mønsted
(LM), Kirsten Grønlund (KG), Søren Rasmussen (SR), Bjarne Pors (BP), Jette Brinch (JB)
Referat:
1. Gennemgang af referat fra møde 6.10. hos Gunhild. Ingen kommentarer.

2. Forslag til halvt kontingent i 2021 til medlemmer i 2020. Da kontingentbeløbet er vedtaget på

generalforsamlingen, vil det være omfattende at ændre, derfor fastholdes kontingentet.

3. Indslag fra Gunhild om ideer vedr. fremtidige bookninger. GB vil fremover udvælge orkestrer,

som bestyrelsen kan forholde sig til. Vi finder ønskede datoer for koncerter i 2022. PHA
kontakter Pakhuset for reservation, hvorefter datoerne sendes til bestyrelsen.

4. Paul Harrison koncert den 7.11.2020. Lige nu foreslår GB, at vi gennemfører de kommende to

koncerter med de nuværende restriktioner. Disse betyder: 65 billetter til salg, koncertopstilling
af stole, mundbind bæres af alle (KG indkøber, PHA og BP orienterer), bar i salen med løbende
salg af øl, vand og vin, ingen kaffe, ingen pause i musikken Syv bestyrelsesmedlemmer
kommer, én hjælper indkaldes. Nye restriktioner kan være på vej!
Efterskrift: Efter der kom nye retningslinjer om Covid-19 kl. 14, besluttede bestyrelsen pr. telefon om
eftermiddagen 21.10.2020, at koncerten alligevel ikke afholdes.

5. Cardinal Jazzband koncert 5.12. Forhold om dette arrangement tages op på næste

bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt.

 GB forelægger ideer om at lave et lidt anderledes arrangement med jazz i begyndelsen af
juni. Vi klapper!
 Medlemskort laves lignende tidligere, dog vil BP og PHA se på grafik og leverandør.

 PHA er ved at have ”styr på” bankforholdene. Vi har to mobilepaykonti, den ene nedlægges.
 Coop-kontoen eksisterer, LM og KG har behov for kort dertil, andre korthavere bedes levere
tilbage til PHA.

7. Næste møde 10.11.2020 kl. 10 hos Lis.

8. Møde i december?. Aftales til fredag den 11.12.kl. 10 hos Kirsten –med efterfølgende
julefrokost!

Referat: Jette Brinch, Odder, 21.10.2020

