
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 26. juni 2017 i Odder Grisen. 

Til stede var: 

Stig Nielsen (SN) 

Palle Jensen (PJ) 

Mogens Mehl  (MM) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Lis Mønsted (LM) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på referat fra mødet den 1. juni 2017. 
2. Økonomi. 
3. Jazzy Days, status. 
4. Kommende møder. 
5. Eventuelt. 

Ad 1. 

Banner til Jazzy Days præsenteret. Ros til MM for veludført arbejde. Det ene banner 
ophænges på hegnet ved Stark, nær rundkørslen. Det andet ophænges på Pakhusets 
facade ud mod rutebil-terminalen. 

MM sørger for at få nummer-kode til Pakhusets kopimaskine. 

 

Ad 2. 

Intet nyt om økonomisk status i forhold til sidste møde. 

 



Ad 3. 

Jazzy Days. 

SN: Samarbejdet med Eine Kleine Bier Bar, Torvet, og Musikskolen er fortsat 
uproblematisk. De sidste detaljer finpudset på et møde mellem de to og jazzklubben 
15. august. 

SN formidler, at teltet på torvet kan låne Odder Teaters mobile scene på 6 X 9 
meter. 

 SN vil spørge Erik Bentzen, om han kan stykke et musikprogram på en USB sammen 
til brug for torveteltets sene aktivitet lørdag aften/nat. Gerne noget boogie-woogie  
agtigt. 

Økonomi: Der er kommet 6.600 kroner ind i annoncer. Det betaler både bannere og 
trykning af programmet. Tak til PJ for hurtig annoncetegning. Musikskolens tekst til 
programmet (to sider) er endnu ikke indløbet, men der er også først deadline 1. juli ! 

SN fik grønt lys til at bestille et passende antal særlige t-shirts med Jazzy Days logoet 
hos samme leverandør, der leverede de sort-hvide jazzklub trøjer. 

MM præsenterede programmet, der næsten er færdigt. Det bliver under alle 
omstændigheder klar til at gå i trykken 15. juli. 

SN præsenterede vagtplan for hjælperne, som så kan krydse af, hvornår de hver 
især er til rådighed. Derefter udarbejdes en samlet vagtplan – om nødvendigt skal 
ekstra hjælpere kaldes til. 

MM prøver, om han kan låne en gasgrill fra Sondrup Marked. 

Ad 4. 

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til mandag den 7. august kl. 10 hos Ivar 
Rønsholdt, Lundevej 68, Odder. 

Ad 5. 

Ingen bemærkninger. 

 



Umiddelbart efter bestyrelsesmødet holdtes møde med de hjælpere, der havde 
meldt sig til: Kirsten Grønlund, Jette Juul, Erik Christensen, Karsten TÜgel, Inge 
Zoffman, Lars Pedersen. Flemming Roger Kristensen, Grete Kristensen Hans W. 
Borup, Keld Nielsen og Bente Juhl Nielsen. 

De blev grundigt informeret af SN og MM om hele optakten til og programmet for 
Jazzy Days 15. – 17. september. De fik udleveret hver sit vagtskema til afkrydsning. 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

 


