Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos formanden mandag 7. oktober 2013.
Til stede var:
Svend Donby (SD)
Klaus Terkildsen (KT)
Stig Nielsen (SN)
Ivar Rønsholdt (IR)
Lis Mønsted (LM).
Afbud fra Hanne Broe.
Dagsorden:
1. Evaluering af arrangementet 21. september.
2. Økonomi ved arrangementet 21. september.
3. Medlemsstatus / økonomi pr. dags dato.
4. Arrangementet 16. november – hvem kommer?
5. Status på booking til forårssæsonen 2014.
6. Eventuelt.
Ad 1:
Almindelig glæde over fuldt hus – det vil sige 150 betalende gæster. Langt hovedparten havde købt billetter
og bestilt smørrebrød på forhånd. SN fremhævede, at musikgenre og publikum passede godt sammen.
Håndteringen ved indgangen forløb tilfredsstillende. Ros til KT og LM, der tog sig af denne vigtige del.
Mail fra HB, der skønnede, at antallet af hjælpere var passende til at afvikle arrangementet. Om
drikkevarer: Stor efterspørgsel efter øl af classic-typen, hvilket vil blive tilbudt ved næste arr. Baren plus
servering af kaffe og smørrebrød fungerede fint. Der bliver taget hånd om efterspørgsel efter en kage til
kaffen. Måske i form af chokoladekage i bradepander, medbragt af bestyrelsen. Pris for kaffe + kage bliver
20 kr. Det viste sig, at der gik en del vin retur til Kvickly. Et mindre kvantum kan gøre det næste gang.
Opstilling og oprydning: Bestyrelsen bakkede op om forslag fra SN om, at der skal være fri adgang til øl,
vand og kaffe til dem, der stiller op og rydder af.
Ad 2:
KT oplyste, at arrangementet 21. sept. gav et lille overskud. SD fandt, at det ser godt ud, og at der for
nuværende ikke er grund til at hæve priserne.
Ad 3:
KT oplyste, at Odder Jazzklub pr. 7. oktober 2013 har 188 medlemmer. Bestyrelsen betegnede hvervningen
som ”forrygende”. Klubbens kassebeholdning er tilfredsstillende.
Ad 4:
Næste arrangement i Pakhuset er 16. november. Alle i bestyrelsen kommer – minus Hanne Broe, der er
forhindret. SD fastslog, at der er brug for otte hjælpere udover bestyrelsen. Han mailer rundt til hjælpergruppen og beder folk melde sig. SN nævnte, at bandet Henning Munk & Plumperne er yderst populært i
Århus, hvorfor der godt kan ventes nogle fans fra Århus.
Ad 5:
SN oplyste, at der er skrevet kontrakt med tre bands til foråret 2014, nemlig Bürich / L’etienne 18. januar,
New Orleans Delight 22. marts og The Neanders 26. april.

Tilbage står 22. februar, hvor der gøres forsøg på at hyre tidligere ceremonimester ved Det kgl. Danske Hof,
Eugen Olsen, og hans jazzband. Lykkes det ikke, finder SN på et alternativ. Muligheder er der nok af.
SD oplyste, at Odder Jazzklub var inviteret til at stå som medarrangør af et vinterjazz-arrangement med
den lokalt forankrede Thera Hoeijmanns fredag aften den 21. februar i Pakhuset. Enighed om, at Odder
Jazzklub godt vil lægge navn til, men at vi i øvrigt ikke vil bruge mange kræfter på det. Holdningen er, at vi
koncentrerer os om vore egne arrangementer. I drøftelsen slog SN til lyd for, at vi skal være åbne overfor at
lave nogle mere ”huleagtige” arrangementer uden servering af mad, f.eks. en torsdag aften, med
eksempelvis blues på programmet.
Ad 6:
IR rundkastede et forslag om at gøre arrangementet lørdag den 7. december til en slags julefrokost.
Mulighederne for en julepræget servering undersøges nærmere.
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 18. november kl. 19 hos Svend Donby, Kysing.

