Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos formanden 17. februar 2014

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Klaus Terkildsen (KT)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM), suppl.
Afbud fra Hanne Broe

Dagsorden:
1. Arrangement den 22. februar.
2. Kommende aktiviteter.
3. Generalforsamling.
4. Medlemstal.
5. Eventuelt.

Ad. 1:
SD oplyste, at der igen bliver fuldt hus (150) til koncerten med Christian EugenOlsen og Uptown Jazzband. SN tilføjede, at bandet består af syv musikere, og der
er indgået aftale om et honorar på 14.000 kr.
SD refererede sit svar på den kritik, der er kommet fra et medlem.
Vedkommende finder det utilfredsstillende, at hun må gå glip af koncerter, fordi

der så hurtigt bliver udsolgt. SD havde bl.a. rådet hende til at melde sig på e-mail
listen, så hun får besked, lige så snart salget af billetter sættes i gang.
Bestyrelsen var enige om, at kontingentet skal følge kalenderåret, ligesom det er
tilfældet med regnskabet. Det betyder, at kontingentet for klubbens medlemmer
gælder året (2014) ud.

AD 2:
SN redegjorde for planen om at arrangere en bustur til Riverboat Festivalen i
Silkeborg lørdag den 28. juni 2014. Alle sluttede op om ideen. Der bliver plads til
max. 60 medlemmer. Prisen bliver 350 kroner, som dækker bustransport OdderSilkeborg tur/retur, sejlads på Silkeborgsøerne med jazzmusik ombord samt
servering af sandwiches i båden.
Der arbejdes videre med ide om at indgå i Odder Byfest 1. og/eller 2. august. SD
og SN tager kontakt til Galleri & Cafe Harboe (den gamle politistation) med
henblik på et evt. samarbejde om musiktelt på det nye Polititorvet. Der er indtil
videre ikke kommet noget ud af et møde med byfestudvalget under ledelse af
formanden, byrådsmedlem L. Grønlund.
Odder Jazzklub arbejder også videre med planer om at byde ind med
arrangementer ved Vita Park Kulturfestival 23. august. En børnejazz-koncert med
Tom McEwan Trio i det tidligere hospitalskøkken er på tale. Det samme er en
gang aftenjazz med ”De Eviggrønne” i forbindelse med Folkekøkkenet i Pakhuset
23. august.
SD luftede et forslag om, at Odder Jazzklub kunne sponsorere et
musikarrangement til en festival for kunst og kunsthåndværk i Vita Park 7. juni.
Forslaget vandt ikke tilslutning i bestyrelsen. Vi siger nej tak.
Under indtryk af den store interesse for klubbens koncerter i Pakhuset arbejder
bestyrelsen på at udvide antallet af koncerter i efteråret 2014 fra de planlagte
fire til seks. Datoerne bliver i så fald: 20. september, 4. og 18. oktober, 1. og 15.
november samt 6. december. (alle lørdage).

SN nævnte følgende bands som muligheder: PS Swingband m/ Henning Munk
Plump, River Jazz- og Bluesband, Peruna Jazzmen m. Mik Schak, Max Lager New
Orleans Stompers, Doc Houlind New Orleans Revival All Stars og Daimi &
Louisianna Jazzband.
15. Januar 2015 er Second Line Jazzband sat på programmet, og SN arbejder også
på at booke Miriam Mandipira and Red Hot Four til en kirkekoncert i Odder
Sognekirke i vinteren 2015.
I dette forår har Odder Jazzklub 1 års fødselsdag, og SD argumenterede for, at
det fejres med fynd og klem og massiv markedsføring i forbindelse med
koncerten med Neanders lørdag den 26. april. Planen er foreløbig skudt til
hjørne. Der tænkes. SD og SN vil dog tage et møde med Odder Gymnasiums
ledelse for at få klarlagt præmisserne for et evt. arrangement i Pyramidesalen.

Ad 3:
Ved generalforsamlingen 5. marts serveres én gratis øl eller vand pro persona.
Hvad derudover konsumeres, er for egen regning.
IR vil spørge et medlem, tidl. byrådsmedlem Hans Midtgaard, om han vil påtage
sig hvervet som dirigent.
Bestyrelsens medlemmer nærlæser klubbens vedtægter. Forslag til ændringer
mailes til SD, som samler tingene og fremlægger ændringsforslagene på
generalforsamlingen.

Ad 4:
KT kunne oplyse, at Odder Jazzklub pr. 17. februar 2014 har 310 medlemmer.
Medlem nr. 300 får overrakt en flaske ved koncerten 22. februar.
Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af dilemmaet med det store
medlemstal versus den begrænsede plads i Pakhuset. Konklusionen blev, at der
arbejdes frem mod flere arrangementer. Det kan sprede interessen lidt og

mindske problemet med, at nogle medlemmer kommer for sent til at sikre sig
billet.
Ad 5:
SN fik opbakning til forslag om, at vi skal gøre noget mere ud af et trykt program.
Der vil blive udarbejdet et sådant om sommerens og efterårets arrangementer.
Programmet eller folderen skal være klar til uddeling ved det sidste
forårsarrangement 26. april.

Ref.: Ivar Rønsholdt

