Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde hos Lis, mandag den 29.11.2021
Til stede: Palle Jensen (PJ), Per Højgaard Andersen (PHA), Gunhild Black (GB), Lis Mønsted
(LM), Bjarne Pors (BP), Richard Brinch Hansen (RBH), Jette Brinch (JB)
Fraværende: Kirsten Grønlund (KG)
Referat:
1. Gennemgang af referat fra mødet hos PHA 01.11.21. Ingen kommentarer.
2. Økonomi -regnskab fra koncert 13.11.2021. Budget og konsekvensberegning. PHA
fremlægger regnskab fra 13.11., som viser balance mellem udgifter og indtægter.
Økonomirapport fremlægges og viser tilfredsstillende resultat. Budget for 2022 kræver
nytænkning om vores priser. Det besluttes at hæve priserne, som KG foreslog til sidste
møde. Desuden reguleres priser på billetter og kaffe. Gældende fra 01.01.22. Dette meddeles
i Nyhedsbrev om ny kontingentbetaling.
3. Klaver? Pakhuset er kun interesseret i at købe el-klaver, men kan lade det gamle stå, hvis vi
vil lade det stemme to gange om året. Situationen drøftes. Ved nogle koncerter med gode
pianister, lever Pakhusets klaver ikke helt op til det forventede/ønskelige. GB vil til dels
kunne tage højde for dette i bookningen. At stemme klaveret to gange årligt er bekosteligt.
Problem: hvor kan klaveret stå? GB vil undersøge muligheder for samarbejde med
Musikskolen. Situationen uafklaret.
4. Julekoncert -kan vi servere frokost? Det kan vi med de nuværende restriktioner. Vi vil
forlange brug af mundbind hos gæsterne -adviseres i reminder. Vi/hjælpere har mundbind på
i fornuftigt omfang. Coronapas tjekkes ved indgang. Det besluttes at annoncere i Odder Avis
om kommende koncert (max 1000,- hjemmesiden nævnes).
5. Bemanding. Hjælpere: Jette og Stig, Flemming og Grethe og Lilli og Erik. RBH og GB
kommer ikke. Opgavefordeling: JB og Lilli køkkenet/opvask/kaffe, Sildebord og snaps:
Jette, Grethe og Flemming (”samlebånd”, sild, karrysalat og brød lægges på tallerken, som
udleveres til gæsterne), BP og KG i baren, PJ tjekker Coronapas, LM og PHA ved
indgangen. Stig, Flemming, Erik og dele af bestyrelsen stiller op. Resterende opgaver løses
ad hoc.
6. Næste møde 04.01.22 hos Kirsten med nytårskomsammen -hvordan holder vi det? Vi
overlader dette til KG!
7. Næste møde. 04.01.2022 hos Kirsten, derefter 01.02.22 kl. 10 hos Richard. Nyhedsbrev
27.12.21 + billetsalg og hjemmesideopdatering.
8. Eventuelt. Smårettelser til Programmet (for 2022) gennemgås. Forsikring:
arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, ansvarsforsikring frivillig. GB har undersøgt ved

Codan. Pris: knap 7000,-. PHA undersøger andre muligheder, sender resultater rundt på
mail, vi godkender og PHA tegner forsikring.
Referat: Odder, 30.11.2021 Jette Brinch

