Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 02.03.2020 kl. 10 hos Mogens
Til stede: Palle Jensen (PJ), Flemming Roger Kristensen (FRK), Mogens Mehl (MM), Lis Mønsted
(LM), Søren Rasmussen (SR), Kirsten Grønlund (KG), Svend Donby (SD), Jette Brinch (JB)
Referat af bestyrelsesmøde:
1. Gennemgang af referat fra den 27.01.2020 Godkendes

2. Økonomi. Arrangementsregnskab fra frokostjazz den 22.02.2020. Regnskabet fremlægges,

det viser god omsætning og et mindre overskud; tilfredsstillende.

Økonomirapport fremlægges og gennemgås. Den viser en solid økonomi og et godt resultat.
Overlevering 30.03. til ny kasserer.

3. Møde Jazz Jylland. Kort orientering.

4. Nana Kyed – kirkekoncert med Marie Carmen Koppel? Efter nogen drøftelse besluttes det,

at Odder Jazzklub støtter arrangementet med op til 5000,-. PJ kontakter NK, tidspunktet i
begyndelsen af 2021 bør indrettes efter arrangementer i jazzklubben.

5. Generalforsamling 18.03.2020. Bestyrelsen møder kl. 17, smørrebrød til bestyrelsen,

dirigenten og potentielle nye bestyrelsesmedlemmer kl. 18. Udførelse af opgaverne med
hjemmeside og nyhedsbrev drøftes, måske er der en løsning. MM har lavet power point til
fremlæggelse. Revisorer: To valgt for to år – forskudt, derfor skal én vælges i år, genvalg
ønskes. Revisorsuppleant genvælges gerne. ”Kaj og Jazzvenner” spiller ”på gulvet”, har selv
lydanlæg med. Klubbens banner sættes op. SD, FRK og MM er fremover på hjælperliste.

6. Bemanding til frokostjazz 21.03.2020. Syv bestyrelsesmedlemmer og fem hjælpere regnes

der med. Lydanlæg skal vi sætte op, stemt klaver skal være til rådighed. Stor scene sættes
op. Der skal afregnes i euro (MM ordner).

7. Forslag til musikprogram 2021. Drøftelse: der høres blandt medlemmer ønsker om

fornyelse, smallere orkestre, ikke blot traditionel ”New Orleans”. Erfaring (SD/Pakhuset og
Silkeborg) viser, at det er svært at få tilhørere. Et eventuelt aftenarrangement vil kræve
ekstra indsats fra bestyrelse. Efter generalforsamling med ny bestyrelse og afklaring af
booking skal der arbejdes på musikprogram 2021.

8. Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamling. Afholdes i Pakhuset efter

generalforsamlingen. Næste møde aftales endeligt.

9. Næste møde onsdag den 25.03.2020 kl. 10 hos Jette. Hvis nye bestyrelsesmedlemmer ikke

kan være til stede på dette tidspunkt, ændres tidspunktet.

10. Eventuelt. Det aftales, at der skaffes PC og laserprinter til ny kasserer. SD har forsøgt at få

støtte hertil via folkeoplysningsudvalg, hvilket dog ikke er muligt pt.
Lokalavis: for sen omtale af vores sidste arrangement! Forhåbentlig omtales vores
generalforsamling (efterfølgende).
MM har udformet en kalender, hvori vores/klubbens arbejde tydeliggøres. Den sendes til
alle bestyrelsesmedlemmer.
Mailadresse til klubben diskuteres, MM arrangerer en sådan.
Vil ”nogen” en gang indstille os til kommunens kulturpris? Måske tilfredse medlemmer?

Referent: Jette Brinch, Odder 02.03.2020

