
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 7. august 2017 hos Ivar Rønsholdt 

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 26/6 2017. 
2. Økonomi. 
3. Jazzy Days. 
4. Kommende møder. 
5. Eventuelt. 

 

Ad 1. 

Festival-banneret på Pakhusets facade er oppe. Og om kort tid kommer der også 
banner op ved Stark. 

Alle pengene fra annoncører i programmet er i hus. 

Det er endnu ikke lykkedes at få udleveret koden til Frivilligcentrets/Pakhusets 
kopimaskine. 

SN sørger for at få fremskaffet en gasgrill til bespisning i Pakhuset. 



.Ad 2. 

MM fremlagde en opdateret oversigt over klubbens økonomi. Medlemstallet er 
nu oppe på 320, og likviditeten er tilfredsstillende. Klubben råder fortsat over en 
kassebeholdning, der er på den rigtige side af bestyrelsens målsætning. 

Ad 3. 

Jazzy Days. 

Status: 

 SN: Det kører, som det skal. Programmet er ude og plakaterne oppe. Et mindre 
skisma mellem Odder Musikskole og Eine Kleine Bierbar omkring telt-
arrangementet på torvet er løst ved SN’s mellemkomst. Nu ingen problemer. 

Odder Little Culture Club har annonceret en koncert 15. september. Bestyrelsen 
undrede sig såre over, at der ikke – som aftalt – er sket en koordinering med 
jazzklubben. 

Økonomi: 

MM fremlagde et revideret og specificeret budget. 

Musik: 

SN redegjorde for korrespondance med nogle af de orkestre, der er indgået 
aftaler med.  

Program og markedsføring: 

MM har allerede uddelt programmer en række steder. Fremlagde en liste, som 
på mødet blev suppleret med andre lokaliteter. Programmer fordelt mellem 
bestyrelsesmedlemmer til videre udbredelse. 

MM og IR tager medio august møde med Odder Avis med henblik på 
annoncering de to onsdage 6. og 13. september samt opslag på billedskærmene 
ved byens indfaldsveje. 



IR har haft kontakt med redaktionen på Odder Avis, som har modtaget materiale 
om festivalen. Vil skrive om det en af de kommende uger. Måske også tage 
kontakt til SN med henblik på interview. 

 IR laver og rundsender pressemeddelelse til de omkringliggende ugeaviser samt 
til T2 Østjylland, der måske kan lokkes til byen med Liva Weel-arrangementet 
”SAGN of Music, der er Odder Musikskoles bidrag til Kulturby 2017. 

Catering: 

PJ tager kontakt med Tuborg ved Peter Skipper med henblik på at forhandle pris 
og levering af anlæg. (I samarbejde med Eine Kleine Bierbar). 

Vi har selv et passende lager af rødvin. Derudover skal vi have købt rigeligt med 
vand samt ti kasser hvidvin samt papvin til servering efter kirkekoncerten. 
Enighed om at tage 30 kr. for pølse m. brød og 40 kr. for en fadøl. 

MM prøver at få Karensminde til at sponsorere frugt til børnejazzen i Pakhuset 
søndag formiddag. 

Udlevering af smørrebrød til frokostjazzen lørdag kan ske fra en af togvognene 
med direkte adgang til salen. Der udleveres armbånd til alle, der har købt billet til 
frokostjazz og børnejazz. På den måde kan man separere de betalende gæster fra 
de ikke-betalende. 

Hjælpere: 

LM rundsender til bestyrelsen liste over de tilmeldte hjælpere, hvornår de kan 
medvirke – og hvad størrelse, de bruger i T-shirt. På det grundlag udarbejder SN 
en endelig liste over, hvem der gør hvad og hvornår. 

Det nævntes, at man måske også kan få nogle af hjælperne eller nogle frivillige 
fra Musikskolen til at dele kæder ud til folk under Street Paraderne. PJ 
præsenterede de leverede kæder for bestyrelsen. 

Udstilling på biblioteket: 

IR gav nogle ideer til, hvad udstillingen evt. KAN omfatte. Arbejder videre med 
projektet sammen med MM. Videoklip fra nogle af vore koncerter, vist på en 
skærm på bagvæggen i en båndsløjfe, indgår også i planerne. 



Ad 4. 

 Kommende møder: 

Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 31. august kl. 9 i Pakhuset. Efter 
mødet drager vi i samlet flok med bus til Aarhus, hvor vi går til frokostjazz i 
Festuge-teltet ved Sct. Pauls Kirkeplads. SN reserverer på forhånd pladser.  

Endnu et bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 6. september kl. 15 i 
Pakhuset. Kl. 16 inviteres hjælperne til en sidste briefing og fordeling af 
arbejdsopgaver til Jazzy Days. 

SN forslog, at vi hen på efteråret - nærmere betegnet lørdag den 8. oktober - 
holder et seminar, hvor vi drøfter klubbens fremtidige virke. Seminaret 
kombineres med en udflugt til Kolding Jazzklub, hvor vi kan holde møde om 
formiddagen og så deltage i frokostjazzen. 

SN forslog også, at vi holder julefrokosten for hjælperne i Kulturhuset 
Skanderborg lørdag den 25. november, hvor Vestre Gasværk spiller. 

Ad 5. 

Ingen bemærkninger. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

   


