
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 19. marts 2018 hos Palle Jensen. 

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 referat fra mødet 26. februar 2018. 
2. Økonomi. 
3. To do lister vedr. forårets sidste arrangementer inkl. riverboat. 
4. Program for efteråret. 
5. Afvikling af generalforsamlingen den 21. marts 2018. 
6. Drøftelse af evt. praktisk planlægning efter generalforsamlingen. 
7. Evt. mødekalender. 
8. Eventuelt. 

 

Ad 1. 

SN oplyste, at aftaler er på plads vedrørende kirkekoncerten i Odder Sognekirke 
27. januar 2019 med Finn Burich og sangerinden Monique Thomas, Frankrig. 

MM oplyste, at Odder Jazzklub endnu ikke har modtaget vores andel af 
overskuddet ved Django-arrangementet i Biffen. MM tager direkte kontakt til 
Thomas, Biffen. 



SD refererede sit indlæg ved den seneste frokostjazz om, at bestyrelsen på given 
foranledning havde følt det nødvendigt at indskærpe reglen om, at man ikke må 
medtage egne drikkevarer til klubbens arrangementer. Overtrædes reglen, 
medfører det øjeblikkelig bortvisning. De fremmødte medlemmer kvitterede 
med klapsalver. 

Ad 2. 

MM fremlagde regnskabet for frokostjazzen 10. marts 2018. Det gav et mindre 
overskud på en lille tudse, og sammenlagt har årets arrangementer til dato givet 
12.000 kroner i overskud. Totalt set er økonomien stadig tilfredsstillende, og 
klubben er pr. 19. marts 2018 oppe på 297 medlemmer. 

Enighed om at fortsætte samarbejdet med Annes’ Sandwich, Rosensgade, om 
levering af smørrebrød. 

Ad 3. 

Tre bestyrelsesmedlemmer plus Stig Nielsen og Jette Juhl meldte sig klar til 
frokostjazzen 7. april 2018. LM rekrutterer de øvrige nødvendige hjælpere. PJ 
nævnte, at han har to emner til en udvidelse af hjælperkorpset. 

MM sender opslag fra hjemmesiden videre til avisen. 

MM oplyste, at han ved frokostjazzen 5. maj er nødsaget til at gå, så snart han 
har screenet billetterne ved indgangen. 

Riverboat-udflugten: Turen bliver annonceret på hjemmesiden lige efter 
generalforsamlingen. Billetsalget for medlemmer starter 3. april og varer frem til 
1. juni. Skulle der på det tidspunkt være ledige pladser, udbydes de til salg for 
ikke-medlemmer. Arrangementet balancerer med 85 solgte billetter. SN står for 
arrangementet, og sandwiches til sejlturen købes hos Kvickly, Silkeborg. 

Ad 4. 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslag fra SN om, at han (altså SN) fortsætter sit 
arbejde med musikbooking, foreløbig frem til og med 2019. Dog i et tæt 
samarbejde med et bestyrelsesmedlem, der er kontrakt-ansvarlig. 

PJ og MM redegjorde for møde med Nicolai fra Eine Kleine Beerbar, Torvet, om 
evt. samarbejde ved Kulturfestivalen 7.-8. september 2018. Stemning for at 



Jazzklubben disponerer over teltet lørdag den 8. september med en matiné først 
på eftermiddagen og en omgang festjazz om aftenen. Plus en streetparade. Det 
overlades til den nye bestyrelse at forhandle videre med Eine Kleine Beerbar om 
fordeling af udgifter og indtægter, praktiske detaljer osv. 

 

Ad 5. 

MM laver powerpoint-opslag med dagsorden, regnskab og vedtægtsændringer. 
Den foreslåede dirigent, Flemming Roger, inviteres til formøde inden 
generalforsamlingen. Der skal vælges fem til den udvidede bestyrelse, heraf MM, 
som er rede til genvalg. Til de øvrige fire pladser er foreløbig tre kandidater på 
plads. Bestyrelsen fortsætter afsøgningen af et fjerde emne. Revisorerne Bjarne 
Pors og Nina Bredsdorff-Larsen er villige til genvalg. Mødetid er kl. 17, MM køber 
klemmer. Mamelukkerne kommer og stiller op kl 18 og begynder deres koncert 
kl. 19. Generalforsamlingen starter 20.15. 

Ad 6. 

MM har efter samråd med SN udarbejdet en liste over opgaver og 
ansvarsområder med henblik på konstitueringen af den nye bestyrelse. 

 

Ad 7. 

Planlægningen af kommende møder overlades til den nye bestyrelse. 

Ad 8. 

IR takkede for det gode og inspirerende samarbejde i bestyrelsen i Odder 
Jazzklubs første fem succesrige leveår. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

 

 


