
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 26. marts 2018 kl. 10, afholdt hos Mogens Mehl.  

Til stede var Palle Jensen, Lis Mønsted, Flemming Roger Kristensen, Kirsten Grønlund, Søren 

Rasmussen, Mogens Mehl, Svend Donby og Jette Brinch 

Referat 

Konstituering: Palle Jensen vælges til formand 

  Flemming Roger Kristensen vælges til næstformand 

  Jette Brinch vælges til sekretær 

  Mogens Mehl vælges til kasserer 

  Søren Rasmussen vælges til musikbooker 

  Mogens Mehl vælges til webmaster 

  Lis Mønsted fortsætter som ansvarlig for hjælpere 

  Kirsten Grønlund/Palle Jensen er ansvarlige for catering af drikkevarer 

 

Bestyrelsesmøde: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde 19.03. Mogens bemærker, at han har haft kontakt med Thomas, 

Biffen om afregning 

2. Økonomi. Seneste arrangementsregnskab og økonomirapport (dateret 25.03.18) fremlægges. 

Foreningens totaløkonomi er tilfredsstillende 

3. Arbejdsfordeling. Mogens har lavet en liste med opgaver i forbindelse med arrangementer. 

Vi beslutter, at alle opgaverne skal besættes med en nummer ét og en nummer to . Det 

forventes, at bestyrelsen kommer til/deltager i arrangementerne. Listen udfyldes.  

Almindelige arrangementer indledes med ”fagligt møde” med arbejdsfordeling kl. 9.30. 

Angående opstilling af borde og stole kan Palle med fordel kontakte Pakhuset nogen tid 

(dage!) før for koordinering med andre arrangementer. Markedsføring kan eventuelt aftales 

på bestyrelsesmøder. Mangles assistance til økonomi eller andet tages det op på 

bestyrelsesmøde. 

Mogens udsender listen udfyldt til alle bestyrelsesmedlemmer 

4. To-do-lister skal færdiggøres mandage før lørdagsarrangementer. Palle har initiativet og styr 

på dem. Listen til 7. april 2018 færdiggøres 



5. ”Jazz i Teltet” 8.9.18, skal vi deltage med dette? Palle har kontakt til Nicolaj derom. Vi 

ønsker en matineforestilling eller et aftenarrangement, street parade(?) 

T-shirts dertil har Stig kontakter til at skaffe. Der skal bestilles nye medhjælper t-shirts 

under alle omstændigheder 

6. Event. Mødekalender. Tider for frokostjazz i 2018 og 2019 fremlægges. Der afholdes 

bestyrelsesmøde mandag den 16. april kl. 10.30 hos Søren (Rude Skovvej 13). Til 

frokostjazz 5. maj vil en stor del af bestyrelsen være fraværende. Der findes løsninger for 

dette arrangement  

7. Eventuelt. Finder et bestyrelsesmedlem et godt arrangement, kan man advisere de øvrige via 

mail 

Drøftelse:  Mødetid til frokostjazz. Svend fremsætter ideen, at vi kunne flytte et enkelt 

arrangement til kl. 12 for at se, hvordan det virker. Kommentarer: Gæsterne kan frit kommer 

mellem kl. 11.30 og 13.00. Hvis alle kommer kl. 12, vil det medføre stort pres på arbejdet i 

køkkenet. Der opfordres til, at pladsanvisere tilstræber, at der vil være gode pladser også til 

sent fremmødte gæster. Mogens fremhæver, at det også er et socialt arrangement, hvor man 

kan anvende tiden til snak med de omkringsiddende. Vi ønsker ikke at ændre på mødetiden 

Præsentation  af bestyrelsen vil Palle foretage ved næste arrangement. Bestyrelsen vil stå i 

døren! 

  


