Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 1.10.2019 kl. 10 hos Lis
Til stede: Palle Jensen (PJ), Flemming Roger Kristensen (FRK), Mogens Mehl (MM), Lis Mønsted
(LM), Kirsten Grønlund (KG), Søren Rasmussen (SR), Jette Brinch (JB), sidstnævnte kun ca.
halvdelen af mødet
Referat af bestyrelsesmøde:
1. Gennemgang af referat fra 14.08.2019 hos Kirsten. Ingen kommentarer
2. Økonomi
Arrangementsregnskab fra Jazz på Torvet 30.08.19, opgørelses til Kulturforeningen for
udbetaling af tilskud
Arrangementet på Torvet gav som forventet underskud, tilskud er modtaget.
Arrangementsregnskab fra frokostjazz 7.11. fremlægges, viser tilfredsstillende resultat trods
underskud.
Økonomirapport fremlægges og viser god økonomi
3. Bemanding til frokostjazz den 12.10.2019. Bestyrelsen undtaget suppleant Svend Donby
kommer, desuden deltager fem hjælpere i arbejdet
4. Bemanding til frokostjazz den 9.11.2019. Bestyrelsen kommer. Hjælpere indkaldes senere.

Diskussion: hjælperkorpset skal bruges løbende, så de forbliver interesserede og stabile.
Desuden drøftes situationen omkring opstilling af lydanlæg. Det er vigtigt at vide i god tid,
om musikere selv medbringer eller ønsker Pakhusets. Det er vigtigt, at vi har
bestyrelsesmedlemmer/hjælpere, som kan udføre arbejdet dermed
5. Forslag til ”OPRÅB” i medlemskredsen for efter generalforsamlingen i 2020 at skaffe ny

ekspertise i bestyrelsen til at overtage fra MM m.h.t. regnskab – billetsalg – hjemmeside og
musikbooking efter Stig.
FRK overtager referat:
Forslag til Opråb:
Debat omkring distributionsformen og indhold
Der anvendes indhold forfattet af MM. Samme udsender brevet til modtagerne af nyhedsbreve.
”Opråbet” omdeles ligeledes til deltagerne i Frokostjazz 12.10.2019.
Effekten heraf afventes med spænding

Jazz Jylland møde:
PJ udarbejder forslag t/ program for mødet 20.02.2020 hos os. Indhold, mødetider og koncerttidspunkt
m.m.. Møde i banevogn. Betaling kr. 100,00 pro persona dækkende morgenkaffe med rundstykker, 2 stk
smørrebrød m/ 1 øl og koncert.
Mødetid fastsat til kl. 09.30.
Bord reserveres i sal til gæsterne

Musikprogram 2020:
Arrangementsplan omdelt i bestyrelsen
Alle aftaler i 2020 er på plads
MM laver udkast til en folder (A-4 ark foldet i 3 sektorer) med program for hele 2020
Udsendelse:NOV 2019

Musikprogram 2021:
Intet fastlagt herunder, blot skitser og strøtanker

Forslag fra Kirsten:
Opsamling på uafsluttede temaer

Ideen om bestyrelses tur/medhjælper tur til Riverboat i Silkeborg blev vendt, men der var ikke flertal for at
gennemføre ideen.
Derimod sigter vi mod en tur til en naboklub a' la sidste år. Gennemføres medio/ultimo Nov. 2019

Nye klub polo trøjer:
Layout debatteret og der blev udvalgt et besluttet forslag. MM og PJ indhenter hver tilbud på 50-60 stk i
assorterede størrelser i en god kvalitet

Aftenarrangement 2020:
Intet aftalt herunder

Referat: JB og FRK, Odder 01.10.2019

