
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 18.01.22 kl. 10 afholdt hos Richard. 

Til stede: Palle Jensen (PJ), Per Højgaard Andersen (PHA), Lis Mønsted (LM), Gunhild Black 

(GB), Kirsten Grønlund (KG), Bjarne Pors (BP), Richard Brinch Hansen RBH), Jette Brinch (JB) 

 

Referat fra bestyrelsesmøde: 

1. Gennemgang af referat fra møde hos Lis 29.11.21. Ingen kommentarer. 

 

2. Forsikring. PHA har undersøgt muligheder for forsikring af medlemmer, som arbejder 

i forbindelse med koncerterne. Resultatet er, at det ikke er muligt, da medlemmer ikke kan 

forsikres. GB mener dog at have erfaret, at dette er en fejloplysning og vil undersøge 

mulighederne. 

 

3. Økonomi. Regnskab fra koncert 11.12.21. Regnskab 2021. Regnskab fra koncert er 

fremsendt til bestyrelsen og godkendt. Regnskab fra 2021 gennemgås af PHA og viser 

forventeligt resultat. Regnskabet er fremsendt til revisorer. 

 

4. Klaver? Pakhuset vil købe akustisk klaver, men vil vente med at søge fonde til 2022. 

Sagen står stille lige nu. Vi har gjort opmærksom på, at vi har brug for klaver til koncert 

21.05.22. -og på, at stemning af klaver er en driftsomkostning, som Pakhuset står for. PJ 

afklarer med Pakhuset. 

 

5. Meddelelser om prisforhøjelser i næste Nyhedsbrev. Det vil blive meddelt, at 

generelle prisstigninger i samfundet medfører, at vi fra nu også må indføre mindre 

prisstigninger på mad og drikkevarer. Meddelelses i førstkommende Nyhedsbrev. BP laver 

nye prisskilte. 

 

6. Generalforsamling -musik 7 mand, kr. 3500, -tidspunkt 

Adgang for ikke-medlemmer/pris? 

Afløser for GB 

Modtager øvrige genvalg?  

Mogens Jensen m.fl. spiller. Tidspunkt og øvrige forhold omkring musik og generalforsamling 

drøftes. Det besluttes at afholde generalforsamling kl. 19, hvor der serveres en genstand til de 

fremmødte medlemmer. Musik stiller op derefter, og koncert, hvortil alle inviteres uden 

betaling, begynder kl. 20. Salg af drikkevarer. Generalforsamling og koncert annonceres i 

Odder Ugeavis, reklame for klubben!  

Der diskuteres forskellige løsninger som afløser for GB, som vi med stor beklagelse må 

undvære i bestyrelsen fremover. GB indvilliger i at være klubben behjælpelig med sine gode 

evner for booking som en form for konsulent. Der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem. 

Øvrige medlemmer modtager genvalg. 



7. Betingelser for afholdelse af frokostjazz den 19.02.22 Paul Harrison -afstandskrav m2 

-antal gæster.  Ikke-aktuelt. 

 

8. Bemanding 19.02.22. Bestyrelsen kommer, dog GB kun eventuelt! Stor scene skal 

sættes op. Det besluttes at indkalde en hjælper (FRK) indtil videre. Nyhedsbrev udsendes 

28.-29. januar.  

 

9. Møde hos Kirsten med nytårskomsammen. Bliver ikke gennemført. 

 

10. Næste møde. Næste møde aftales til fredag 25.02. kl. 10 hos Palle, derefter mandag 

14.03. kl. 10 hos Kirsten. Nyhedsbrev 28.-29. januar, derefter 20.-21. februar. 

 

11. Eventuelt. GB omtaler en koncert i Silkeborg 25.02. i Musikteateret. PJ undersøger 

bestyrelsens interesse for at deltage. 

 

Referat: Odder 18.01.22, Jette Brinch 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


