Odder Jazzklub

Bestyrelsesmøde hos Palle tirsdag den 03.08.2021 kl. 10
Til stede: Palle Jensen (PJ), Per Højgård Andersen (PHA), Lis Mønsted (LM), Kirsten Grønlund
(KG), Bjarne Pors (BP), Richard Brinch Hansen (RBH), Jette Brinch (JB)
Fraværende: Gunhild Black (GB)

Referat:
1. Gennemgang af referat fra 11.05.21 hos Palle. Ingen bemærkninger.
2. Gennemgang og underskrift af referat fra generalforsamling 09.06.2021. Ingen
bemærkninger. Kopier underskrives.
3. Økonomi -regnskab efter generalforsamling. Økonomirapport uddeles og PHA gennemgår.
Tilfredsstillende resultat. På dette tidspunkt er 86 billetter til arrangement 14.08. solgt.
Fremover skal smørrebrød til et arrangement bestilles senest to dage (inden kl. 16) før
afholdelse. BP meddeler dette og sender reminder ud om 14.08. Coronapas tjekkes ved
indgang, 34 stk. smørrebrød til bestyrelse, musik og hjælpere bestilles, ”kasser” og
medlemsoversigt afleverer PHA hos LM inden afholdelse.
4. Kirkekoncert den 26.09.2021 -opslag på hjemmeside og nyhedsbrev -tilskud 5.000,- BP gør
opmærksom på arrangementet i forbindelse med annoncering af frokostjazz i september.
5. Richard stiller forslag om dans til frokostjazz. Forslaget drøftes. Ved ”normalbelægning” vil
der ikke være plads til dans. Der kunne laves en undersøgelse om interessen. Det besluttes at
forsøge med dans til næste arrangement, idet vi forudser, at ikke alle billetter sælges, og der
derfor kan skabes plads til dans.
6. Bemanding til 14.08.2021 -to-do-liste – hjælpere – smørrebrød. Fire hjælpere: Stig, Jette,
Elsebeth og Erik. PHA vil være fraværende. Inden arbejdet går i gang 14.08 (mødetid kl.
09.30) samles vi, så alle er orienteret om opstilling, ændringer p.g.a. Corona, Smørrebrød
hentes 10.30: PJ + RBH eller anden. Bar mm: KG, Jette Køkken: LM, Elsebeth, JB, Stille
op: Stig, Erik, RBH, BP, PJ. Lyd: BP, PJ, Stig. BP og PJ undersøger klubbens mikrofoner
mm, inden arrangementet. Kontrol ved indgang: LM, PJ Tage ud efter spisning: Erik m.fl.
PJ koordinerer, GB har kontakt til musikken. PJ opfordrer publikum til -efter koncerten- at
forlade lokalet et bord ad gangen for, at man kan holde afstand også ved udgang.
7. Næste møde. Det bliver 18.08.2021 hos GB kl. 10.30

8. Eventuelt. 03.12.2022 kan vi få Second Line på besøg. Det betyder ny dato og to
arrangementer med to uger mellemrum. Det er vi positive overfor. PHA ændrer dato i
Pakhuset. Skitse til bordopstilling: flere undersøger (er fundet!), Lyd 14.08: BP begynder kl.
9.00. BP og PJ undersøger og afprøver i ugen op til 14.08.
Referat: JB, Odder 04.08.2021

