Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos Stig Nielsen mandag den 29. januar 2018.

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

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opfølgning på referat af mødet 8. januar 2018.
Økonomi.
Arrangements oversigt 2018 og 2019.
To do lister vedr. arrangementer 10. februar og 15. februar 2018.
Generalforsamling 21. marts 2018.
Eventuelt.

Ad 1.
SN redegjorde kort for en vellykket, privat udflugt til en én-dages minde-festival i
Gladsaxe. En arrangements-type med to scener, som Odder Jazzklub i givet fald
også kunne binde an med, mente SN.

Billetprisen til biografforestillingen og koncerten i Biffen 15. februar er sat til 225
kroner.

Ad 2.
MM redegjorde for og omdelte regnskabet for den sidst holdte frokostjazz, der
gav et pænt overskud. Totalt set er klubbens økonomi stadig tilfredsstillende.
Revision forud for generalforsamlingen er fastsat til den 14. februar. Klubben har
til dato 269 betalende medlemmer.

Ad 3.
SN fremlagde koncertplanen for frokostjazzen i hele 2018. Ni aftaler med bands
er på plads. Et hængeparti er julejazzen 8. december, som muligvis kan blive med
Henning Munk og Plumperne. Også en kirkekoncert med New Orleans Delight og
Marilyn Keller er i spil.
Datoerne for frokostjazz i 2019 er på plads og Pakhuset booket. Adskillige bands
er allerede sat på Stigs ønskeliste.
Enighed om at gennemføre en udflugt for medlemmer til Riverboat Festivalen i
Silkeborg lørdag den 30. juni 2018. ”Hejren” er reserveret, og SN går i gang med
at hyre en dobbeltdækkerbus med plads til 90 personer. Prisen bliver sat når
aftaler med bus samt leverandør af sandwiches til sejlturen er på plads. MM
sender en teaser om turen i halen af omtalen af Django-arrangementet i
samarbejde med Biffen 15/2.
SN, MM og muligvis også PJ deltager i Det Jysk-Fynske Jazz Samvirkes årsmøde i
Kolding 25. februar.
Henvendelse fra Beer Bar på Torvet om et eventuelt samarbejde om et
arrangement 7. – 8. september 2018 blev positivt modtaget. SN og MM tager en
snak med Beer Bar om, hvad jazzklubben eventuelt kan bidrage med – og på
hvilke betingelser.

Ad 4.
To do lister for frokostjazz 10/2 og Biffen-arrangementet 15/2 gennemgået.
Hjælpere til 10/2 er på plads. Der meldes allerede nu udsolgt.
Billetsalget til Biffen starter 1./2.
Frokostjazz 10. marts med River Jazz and Blues Band: Nyhedsbrev ud 17. februar.
Billetsalg åbnes 19. februar.

Ad 5.
Generalforsamlingen 21. marts: MM sender indkaldelse ud i et nyhedsbrev i
weekenden 24.-25. februar. Flemming Roger Christensen anmodes om at være
dirigent. Indledende øve-koncert med Mamelukkerne. Aftale med dirigent
Marianne Eriksen er på plads. Der mangler fortsat to emner til de ledige
bestyrelsesposter. Sonderinger pågår.
Bannere og plancher fra Jazzy Days udstillingen 2017 på biblioteket hænges op i
Pakhuset i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 26. februar kl. 10 hos Lis Mønsted,
Christianslund.

Ref. Ivar Rønsholdt

