
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 02.01.19 kl. 14, afholdt hos Lis Mønsted 

Til stede: Palle Jensen (PJ), Mogens Mehl (MM), Lis Mønsted (LM), Flemming Roger Kristensen 

(FRK), Søren Rasmussen (SR), Kirsten Grønlund (KG), Svend Donby (SD), Jette Brinch (JB) 

 

Referat af bestyrelsesmødet: 

1. Gennemgang af referat fra den 26.11.18 hos Svend Ingen kommentarer 

 

2. Økonomi Økonomirapport fremlægges og viser en sund økonomi 

 

Arrangementresultat fra Frokostjazz 08.12.18 fremlægges og viser et tilfredsstillende 

resultat 

Desuden fremlægges arrangementsregnskab fra Riverboattur, tilfredsstillende resultat –

forsinket p.gr.a. manglende regning, som nu er afregnet. Der fremlægges økonomisk 

oversigt over arrangementer i 2018, giver gode sammenligningsmuligheder. 

Resultatopgørelse for 2018 fremlægges ligeledes. Flot gennemgang af alle økonomiens 

aspekter 

 

3. Frokostjazz den 12.01.2019 Arosia Arbejdsindsats: fire hjælpere, Erik og bestyrelsen. Juleøl 

sælges til almindelige øls pris. A har selv lydudstyr med. Besværligheder, med at få udstyr 

ind i salen efter publikum er ankommet, drøftes 

 

4. Kirkejazz  27.01.19 PJ og Stig er fraværende. FRK tovholder i fællesskab med PJ. 27.01. er 

FRK tovholder. Aftaler med kirken er indgået (PJ). Antal af på-forhånd-solgte billetter 

meddeler MM til KG. Plastglas og tappevin –god kvalitet!- KG, borde dertil MM og KG. 

Vin indtages efter koncert i sideskibet. Mulighed for at benytte 15 pladser i pulpitur 

undersøger PJ. 180 billetter sælges. Sandwich til musikere arrangeres af LM og MM. PJ 

sikrer klaver og adgang til kælderen. Dørene åbnes 14.30. Blomster til sangerinde, hvem? 

 

5. Generalforsamling 2019, 06.03.19 Musik fra kl. 19, selve generalforsamlingen kl. 20.15. 

Det foreslås at bede IR være dirigent. Der vil være en genstand til hver deltager, derefter 

mulighed for at købe for 20,- pr. genstand. 



På valg er: SR, LM, SD, PJ og JB. Alle er villige til genvalg 

 

6. Forslag fra SD  

Honorering af bestyrelsesmøder Det besluttes at aktivere tidligere bestyrelsesbeslutning om 

at give 200,- til den, der afholder bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmedlemmer bruger deres tid, 

andet må klubben betale! 

Kørepenge Det besluttes, at klubben betaler 2,- pr. kørt kilometer af kørsel udført for 

klubben uden for Odder Kommune. 

Disse refunderinger vil finde sted, når den, der har afholdt møde/kørsel, indsender (mail) 

opgørelse derom til kassereren 

Spørgeskema til medlemmerne som optakt til temamøde i februar  Forskellige muligheder 

undersøges gennem diskussion. Konkrete/klare spørgsmål eller mere overordnede 

spørgsmål? Er et skema en god eller dårlig ide? Kan er skema hjælpe os til et visionsmøde? 

Det besluttes, at SD og MM sammen laver 5-10 spørgsmål, som udsendes i forbindelse med 

nyhedsbrev lørdag  

 

7. Næste møde  Fredag 01.02.19 kl. 10 hos PJ 

Visionsmøde 11.02.19 kl. 10-14 i Togvognen ved Pakhuset, kaffe + stjerneskud 

Onsdag den 27.02.19 kl. 14 hos MM 

 

8. Eventuelt   

a. Bullsender vores nyhedsbrevsudbyder lukker til juni. Det besluttes, at vi gennem MM 

snarest muligt overgår til Mailchimp 

b. Gaver – Fødselsdage Det udsættes til næste møde 

c. Valg til generalforsamling Emnet er diskuteret 

Efter sidste bestyrelsesmøde førte undersøgelser frem til, at vi uden videre opfylder 

persondatalovens krav angående registrering af medlemmerne, da vi er en forening og blot 

har navn og mailadresse/adresse noteret om vores medlemmer til brug i foreningen   

 

Referent: Jette Brinch  



Odder 02.01.19       

 

 


