Odder Jazzklub 30.10.2017
Bestyrelsesmøde 30.10.2917 hos Palle Jensen

Til stede var:
Stig Nielsen (SN)
Palle Jensen (PJ)
Mogens Mehl (MM)
Lis Mønsted (LM)
Klaus Terkildsen (KT)

Dagsorden:
1. Opfølgning fra mødet den 8. oktober i Kolding
2. To do list 11. november og 2. december 2017
3. Økonomi
 Kontingentopkrævning 2018
4. Visioner for jazzklubbens fremtid
5. Generalforsamling 2018
 Tidspunkt
 Vedtægter
 Valg til bestyrelsen
 Underholdning
6. Hjælperarrangement den 25. november 2017
7. Næste møde
8. Eventuelt

1. Mødet i Kolding:
Som opfølgning på diskussionen om Riverboat blev det bestemt at vi arrangerer en tur fredag den 22.6.18, så det ikke konflikter med Sct Hans
den 23.6. - SN undersøger mulighed for båd.
Vi satser på busafgang fra Odder kl 15.00
Forudgående varsel sendes ult. november til de nuværende 339 medl.
sammen med opfordring til kontingentbetaling for 2018. og evt. med opfordring af tilkendegivelse af interesse for deltagelse i Riverboat-turen.
MM

Nyhedsbrev til alle på mailingliste udsendes 12.11.2017 vedr. arrangementet den 2.12. og ligelydende opfordring til indbetaling af kontingent
for 2018 MM

Vi lagde os fast på et frokostjazzarrangement den 5.5.2018 og SN forsøger at få opbygget et band fra ”Jazz Vegas”
SN undersøger mulighed og pris for deltagelse i New Orleans tur – french
festival fra 15.4. til 19.4. 2018
2. to do lister
SN udsender to do lister for 11.11. og 2.12 og LM sørger for de nødvendige hjælpere.
Der var enighed om servering af gratis sildemad til alle spisende gæster.
MM køber sild og div. tilbehør og gør dem klar til servering fra køkken.
Snaps i små flasker sælges så længe vi har og med evt. opfyldning ved
bordene mod betaling.

3. økonomi
MM fremlagde den økonomiske status, som ser særdeles fornuftig ud og
lever op til målsætningerne
SN takker kommunen for underskuds dækningen.
4. Visioner
Der var forskellige løse forslag om evt. nye tiltag som foredrag – børnejazz – samarbejde med museet – samarbejde med Odder Little Culture
Club.
SN meddeler, at langt de fleste Jazzklubber får sponsorstøtte, så om det
ikke var noget at overveje muligheden af.

5. generalforsamling 2018
Tidspunkt fastlagt til onsdag 21.3.2018
MM reserverer pakhuset og SN taler med Mamelukkerne.
Det bør overvejes at ændre vedtægterne, så der bliver 7 bestyrelsesmedlemmer + 1 supppleant, og at bestyrelsen skal konstituere sig selv, således at formanden ikke skal vælges på generalforsamling. SN og IR trækker sig fra bestyrelsen - KT og SD trækker sig som suppleant – LM og PJ
er valgt for 2 år (så også for 2018) og MM modtager genvalg, hvis der
kan stilles et arbejdsdueligt hold.
Bestyrelsen arbejder på forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.
6. Hjælperarrangement
SN har foreløbigt bestilt 15 pladser til hjælper-arrangementet i Skanderborg den 25.11.
Næste møde i Hundslund den 27.11.2017 KL 10.00 hos Mogens Mehl

31.10.2017 PJ

