
Odder Jazzklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. februar 2016 hos formanden. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Stig Nielsen (SN) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Mogens Mehl (MM) 

Lis Mønsted (LM). 

Afbud Hanne Broe (HB) 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidste møde. 
2. Økonomisk status. 
3. Regnskab 2015. 
4. Generalforsamling. 
5. Evaluering af sidste arrangement. 
6. Kulturfestival 3. september. 
7. Kommende arrangementer. 
8. Jazzfestival 2017. 
9. Jazzklubbens fremtid generelt. 
10. Eventuelt. 

 

 

 



Ad 1. 

SD redegjorde for foreløbigt svar fra Folkeoplysningsudvalget. Kommunen er 
tilsyneladende i vildrede med, om musikforeninger, herunder Odder Jazzklub, 
kan godkendes som støtteberettiget forening. Vi undersøger, hvad andre 
kommuner gør. Vores ansøgning er altså uafklaret. 

KT: Odder Sognekirkes tilskud på 3000 kr. til  kirkekoncerten i januar er indgået. 

MM: Ophæng til klubbens nye banner er monteret.  

 

Ad 2 og 3. 

Februar-koncerten med svenske Max Lager samlede fuldt hus og gav et mindre 
overskud. SN undrede sig over det beskedne overskud, når man tager 
tilstrømningen og et godt salg i betragtning. Ved nærmere granskning viser det 
sig, at en pæn del af udgiftsposten ”varekøb” hidrører fra tidligere indkøb af vin, 
som nu er på lager. 

Billetsalg: Ønske om at få registreret, hvor mange der køber billet ”på døren”. 

Jazzklubben har 304 medlemmer ved udgangen af februar 2016. Det svarer til en 
kontingent-indtægt på 45.000 kroner. Den aktuelle kassebeholdning holder sig til 
bestyrelsens økonomiske målsætning. Saldoen har dog været for nedadgående, 
og i lyset heraf enedes bestyrelsen om at forelå den kommende 
generalforsamling, at kontingentet sættes op fra 150 til 200 kroner årligt. Med 
virkning fra 1. januar 2017. 

 

Ad 4. 

Generalforsamlingen onsdag den 16. marts: Formanden villig til genvalg. 
Bestyrelsen foreslår desuden genvalg af bestyrelsesmedlem Ivar Rønsholdt og 
suppleant Lis Mønsted. Hanne Broe modtager ikke genvalg, og til den ledige post 
foreslår bestyrelsen Mogens Mehl, der hidtil har været suppleant. Som ny 
suppleant foreslår bestyrelsen Palle Jensen. 



SD og KT forbereder en fremlæggelse af regnskab med powerpoint. KT arbejder 
videre med regnskabets præsentation, sådan at posterne ”andre indtægter” og 
”andre udgifter” udspecificeres . 

SD aflægger beretning ved hjælp af powerpoint. 

IR har meldt afbud til generalforsamlingen, og derfor foreslås Mogens Mehl som 
referent. 

 

AD 5. 

Sidste arrangement: SD nævnte, at flere medlemmer overfor ham havde givet 
udtryk for, at der ved frokostjazzen er for lang ventetid, inden musikken går i 
gang kl. 13. Muligvis vil denne kritik blive fremført på generalforsamlingen, og så 
må bestyrelsen tage en åben diskussion. Holdningen i bestyrelsen er, at den 
nuværende ordning med at åbne døren kl. 11.30 og starte musikken kl. 13 bør  
fastholdes. Argumentet er blandt andet, at da vi i klubbens første tid åbnede 
døren kl. 12, gav det anledning til kaos-lignende tilstande. Det var alles kamp 
mod alle om, hvem der først kunne sikre sig de bedste pladser i salen og derefter 
hente smørrebrød. Med åbning 11.30 foregår det hele mere roligt. 

 

Ad 6. 

Kulturfestivalen 3. september: SN oplyste, at temaet i år bliver ”drømme”. 
Jazzklubbens bidrag bliver en koncert med ”Jesper Thilo and his Dreamteam” 
(aftale er indgået) i Kulturkøkkenet. Det bliver med 50 kr. i entré, og SN har 
overfor festivalledelsen understreget, at vi SKAL kunne disponere over lokalet fra 
kl. 13 til kl. 17. 

 

 

 

 



AD 7. 

Pr. 29. februar er der solgt 93 billetter til frokostjazz med Neanders lørdag den 
12. marts. Der kommer omtale i aviserne i uge 9 og nyhedsbrev pr. mail med 
reminder om koncerten i weekenden 5-6. marts. 

Som et lille indslag vil SD i pausen udlodde fem cd’ere med Max Lager blandt 
publikum. 

Diner & Dance arrangementet på gymnasiet 2. april har foreløbig solgt et halvt 
hundrede billetter. SN opfordrede kraft hvert enkelt bestyrelsesmedlem til at slå 
et slag for arrangementet i enhver sammenhæng – og uddele flyers med rund 
hånd. Der kommer annoncer i Odder Avis 16. og 23. marts. 

Ad 8. 

Principbeslutning om at søge gennemført en Jazzfestival i Odder i dagene 14. – 
17. september 2017. Stor anerkendelse til SN for hans oplæg og budget. Senere 
tilrettelægges arbejdet med at forberede festivalen i detaljer, og i den fase var 
der enighed om at invitere diverse interessenter, med-arrangører og sponsorer 
til drøftelser, evt. i forbindelse med et arrangement i Pakhuset.  

Ad 9. 

Jazzklubbens fremtid i almindelighed og fremtidige ledelse i særdeleshed blev 
indgående drøftet. Konklusion: I god tid inden 2018-2019 skal der bringes 
personer i spil, som på de vigtigste poster kan videreføre klubben efter holdet af 
stiftere, efterhånden som disse træder ud af bestyrelsen. 

 

Ad  10. 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 21. marts  kl. 19 hos formanden. 

LM mindede om, at det vil være formålstjenligt allerede nu at få fastlagt 
mødedatoerne længere frem mod sommeren. 

Ref.: Ivar Rønsholdt.  


