
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. april hos Palle Jensen, Hou. 

 

Til stede var: 

Stig Nielsen (SN) 

Palle Jensen (PJ) 

Mogens Mehl (MM) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Svend Donby (SD) 

Klaus Terkildsen (KT). 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder konstituering af bestyrelsen. 
2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2017. 
3. Økonomi, herunder seneste arrangementsregnskab. 
4. Status og planlægning af Jazzy Days 15. – 17. september 2017. 
5. To do liste 6. maj 2017. 
6. Kommende møder. 
7. Eventuelt. 

 

Ad 1: 

Generalforsamlingen blev vel afviklet. Ikke nævneværdige debatindlæg fra de 

fremmødte. 



SN: Hvad er fremtidsperspektivet for Odder Jazzklub? Jeg lægger op til, at vi skal 

have et bestyrelsesmøde særligt om det spørgsmål, men det skal først være EFTER 

Jazzy Days. 

Konstituering: 

Formand (valgt på generalforsamlingen): Stig Nielsen. 

Næstformand: Palle Jensen. 

Kasserer: Mogens Mehl. 

Sekretær: Ivar Rønsholdt. 

Booker: Stig Nielsen. 

Opgavefordeling: 

Indkøb catering (smørrebrød, øl, vin og vand): Palle Jensen (ansvarlig) 

 og Lis Mønsted.Indkøb af diverse 

Pakhuset: Svend Donby. (Mogens Mehl har også nøgler). 

Safe Tickets og medlemsliste: Mogens Mehl. 

Presse: Ivar Rønsholdt. 

Webmaster: Mogens Mehl . 

Marketing: Mogens Mehl (med Ivar på sidelinjen). 

Hjælpere:  Lis Mønsted. 

 

Ad  2. 

SN og PJ, har haft et udmærket møde med menighedsrådsformand Bente Grønfeldt 

og organisten, Odder Sognekirke. Positiv holdning fra kirkens side. Procedure for 

fremtidige kirkekoncerter aftalt. Tilsagn om, at Odder Jazzklub kan holde 

kirkekoncert søndag den 17. september som punktum for Jazzy Days. 



IR sender ansøgning til Odder Kommune om tilskud på 30.000 kroner til 

musikerhonorarer i 2018. Understreger, at de 30.000 kroner fra kommunen er en 

forudsætning for, at vi kan få et tilsvarende beløb fra Statens Kunstfond. Der gives 

ikke tilskud på under 30.000 kr. 

Hvis kommunen siger nej, er der ingen grund til at søge SK. 

SD har skrevet takkebrev til Nordea Fonden for tilskuddet på de 10.000 kroner. Vi 

skal huske at få Nordeas logo med i programmet. 

Lydanlæg. Det nyanskaffede anlæg fik en fin start ved koncerten med det hollandske 

band. Som back-up for Erik udpegedes Klaus Terkildsen, der også er fortrolig med de 

tekniske detaljer ved opsætning osv. 

SN og SD har onsdag 5. april aftalt møde med Sten Hattesen, Odder Musikskole, for 

at få aftalerne på plads vedrørende aktiviteterne på den mobile scene på Torvet 

under Jazzy Days. 

SD og PJ anmoder om foretræde ved det næste møde i Odder Kommunes 

folkeoplysningsudvalg. Emne: Afslaget på lokaletilskud. SD: Vi mangler simpelthen at 

få en ordentlig forklaring på afslaget). 

Revideret liste over datoerne for frokostjazz i 2018: 

13. januar. 

10. februar. 

10. marts. 

7. april. 

16. september. 

13. oktober. 

17. november. 

8. december.  

 



Ad 3. 

MM oplyste, at det kostede 6.377 kroner at holde generalforsamling. 

Den seneste koncert med The Oriental Jazzband fra Holland (7 m/k) gav et 

underskud på 6.000 kroner. Der manglede 30 i at være udsolgt. Med fuldt hus kunne 

det formentlig lige være løbet rundt. 

Generelt er økonomien ok. Jazzy Days får eget regnskab. 

 

Ad 4. 

Jazzy Days: 

Hjælperne indkaldes til møde, når der er klarhed over, hvad de forskellige 

tovholdere har brug for af bistand. 

MM fortsætter med at udfærdige programmet, efterhånden som aftalerne med de 

forskellige bands kommer i hus. Der bliver seks sider til annoncer. 1000 kr. for en 

helsides, 600 kr. for en halvsides. Musikskolens arrangementer kommer med i 

programmet. 

Palle Jensen er tovholder på kontakten/markedsføring overfor forretninger og 

erhvervsliv. (annonce i programmet, streetbands stop and go, ølbilletter osv.). 

Svend Donby laver (fordelagtige!) prisaftaler med Pakhuset  om huslejen de tre 

festivaldage. Undersøger også mulighed for, at Jazzklubben kan hænge et banner 

med Jazzy Days  op på facaden ud mod rutebilterminalen sommeren igennem. 

SN står for kontrakterne med musikken, herunder dinnerjazzen på Odder Parkhotel. 

IR er tovholder på videoshow og udstilling i foyeren på Odder Bibliotek. 

Der skal søges de nødvendige tilladelser fra Vej & Park, Odder Kommune. 

Restauratøren på hjørnecafeen, Torvet, skal kontaktes med henblik på udebar. 

Centralhotellets ejer kontaktes med henblik på opstilling af mobilscenen i hakket ind 

mod Centralhotellets hovedindgang. 



Ivar sørger for at forsyne medier og blade med stof. Hovedindsatsen lægges i 

begyndelsen af august, men der varmes op i løbet af sommeren. 

Palle Jensen er tovholder på catering ved Pakhuset i forbindelse med fyraftensjazz 

og matiné. (Grillpølser og fadøl). 

Ivar retter forespørgsel til Letbanens direktør om muligheden for at lade et særligt 

jazztog køre fra Århus til Odder med fuld musik. 

 

Ad 5. 

To do liste gennemgået for aftenkoncerten 19. april. Afbud fra Lis Mønsted og Ivar 

Rønsholdt. Mødetid: Kl. 17.30.  

To do liste for frokostjazz 6. maj: 

Nyhedsbrev ud 9. april. Billetsalg starter 10. april. Omtale i bladene fra 19. april.  

 

Ad 6. 

Næste bestyrelsesmøde aftaltes til mandag den 24. april kl. 10 hos Svend Donby, 

Kysing. 

 

Ad 7. 

Ingen bemærkninger. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt.  

 


