Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde (temamøde) tirsdag den 7. marts 2017 hos Lis Mønsted.

Til stede var:
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt (IR)
Mogens Mehl (MM)
Palle Jensen (PJ)
Lis Mønsted (LM)
Afbud fra Svend Donby og Klaus Terkildsen.

Dagsorden.
1. Drøftelse og endelig beslutning om gennemførelse af Jazzy Days 15. – 17.
september 2017.
2. Gennemgang af drejebog og uddeling af opgaver.
3. Anskaffelse af lydudstyr.
4. To do liste 1. april 2017.03.07
5. Næste møde.
6. Eventuelt.

Ad 1.
SN oplyste, at Odder Kommunes BUK-udvalg har vedtaget at yde en
underskudsgaranti på 35.000 kroner til Jazzy Days.
Der er kommet telefonisk besked fra Nordea, som vil give et tilskud på 10.000
kroner.

Bestyrelsen besluttede at gennemføre mini-festivalen, selv om det har skortet på
opbakning fra byen. Jazzy Days i sin reducerede form er det absolutte minimum,
hvis vi skal kalde det en festival, pointerede SN.
Programmet rummer seks arrangementer, hvoraf Odder Parkhotel kommer til at
stå for det ene (Dinnerjazz lørdag aften). Derudover hyres der streetparaders
fredag fra kl. 15 og lørdag fra kl. 11. Det tilstræbes at finansiere dette indslag
med sponsor-bidrag.
Som noget nyt er der planlagt BØRNEJAZZ i Pakhuset søndag formiddag i stedet
for jamsession.
SN laver en opdatering på program og økonomi.

Ad 2.
SN går hurtigst muligt i gang med at booke de bands, han har bragt i forslag, og
som bestyrelsen har tilsluttet sig. Han undersøger også, hvad det vil koste at få
trykt et program i 1000 eksemplarer.
MM laver herefter layout-udkast til et program. Det er hensigten, at udgiften til
trykning skal dækkes ved at tegne annoncer til programmet.
Der fremstilles desuden et passende antal flyers (postkort) med programmet i
kort form.
MM gjorde rede for klubbens aktuelle økonomi. Heraf fremgik, at vi er ganske
godt polstret til at kaste os ud i et eksperiment som Jazzy Days.
PJ påtager sig at være tovholder for arbejdet med at skaffe sponsorer, salg af
ølbilletter til forretningerne osv.
IR fandt det vigtigt, at vi tidligt i forløbet får inddraget nogle af hjælperne til
arbejdet med at forberede og afvikle festivalen. I den forbindelse udsender MM
til bestyrelsen en liste over samtlige registrerede hjælpere.

Ad 3.
Odder Jazzklub har af Pakhuset fået foræret en mixerpult. Bestyrelsen besluttede
at indkøbe øvrigt udstyr, så klubben selv råder over et funktionsdygtigt lydanlæg.
Medlem Erik Bentsen har på opfordring gennemsøgt markedet og fundet frem til
nogle fordelagtig køb af mikrofoner, mikrofonstativer og to højtalere. Den
samlede anskaffelsessum skønnes at blive små 10.000 kroner.
Det er intentionen, at anlægget skal være klar til brug til frokostjazzen lørdag den
1. april, da det hollandske band, The Oriental Jazzband, ikke selv medbringer
anlæg.

Ad 4.
Der udsendes nyhedsbrev 10. marts om frokostjazzen 1. april. Billetsalget sættes
i gang 13. marts. Ivar fabrikerer foromtale til Odder Avis + dagbladene med
deadline 17. marts.
MM udpeger og indkalder seks hjælpere.
Ad 5.
Bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen bliver IKKE søndag den 19. marts.
SN snakker med Svend Donby om i stedet at holde mødet en af følgende datoer:
21., 22. eller 23. marts.

Ad 6.
MM oplyste, at klubben pr. 7. marts 2017 har 301 betalende medlemmer. De
hidtil afholdte arrangementer i 2017 har alle givet overskud.
Ellers ikke noget.

Ref. : Ivar Rønsholdt.

