
 

Odder Jazzklub 

Møde 20.07.2020, kl. 10 hos Palle Jensen 

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

(LM), Kirsten Grønlund (KG), Stig, Gunhild, Per, Bjarne, Jette Brinch (JB) 

4½ måned siden sidste møde samledes bestyrelsen og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer. 

Herligt med lidt aktivitet igen. 

Referat: 

 Generalforsamling. Generalforsamlingen 18.03.2020 blev aflyst, derfor er fastsættelses af ny 

dato for generalforsamling vores første opgave. Flere ideer diskuteres, og det besluttes at 

afholde koncert som planlagt 12.09. 2020 kl. 13 og i forlængelse deraf at afholde 

generalforsamling kl. 16. Det giver en halv time til pause/oprydning. Indkaldelsesfrist vil 

være 22.08. 2020 samtidigt med at billetsalg til koncerten annonceres 

 

 MM uddeler og gennemgår regnskabs- og økonomirapport. Ingen bemærkninger. LM: de 

trykte rapporter giver godt overblik og mulighed for at følge gennemgangen.                       

Vi forventer, at medlemmerne får muligheder for musik fra september, derfor er der enighed 

om, at medlemskort skal fornyes til januar 2021 som sædvanligt. 

 

 Der er mulighed for deltagelse i Jazz-Danmarks konference i Kbh. 22.09. 2020. Stig vil 

gerne deltage og det besluttes, at han deltager for Odder Jazzklub. 

 

 Odder Kirke ved Nanna Kyed afholder koncert 31.01.21 (Carmen Marie Koppel). Vi 

nævnes i kirkens annoncer, og jazzklubben reklamerer for koncerten på vores hjemmeside. 

Tidspunktet ligger godt placeret i forhold til vores øvrige arrangementer. 

 

 Musikken til 2021er stort set på plads. Der mangler to frokostjazz: 09.10. og 13.11. 

Muligheder drøftes. Det besluttes, at Stig forsøger at få disse koncerter aftalt. 

 

 Næste møde med samme deltagerkreds som dette møde fastsættes til 17. august  2020 kl. 10  

hos Palle Jensen. 08. august kommer der nye landsdækkende retningslinjer for forsamlinger, 

som vi skal indrette vores kommende aktiviteter efter. Pakhusets retningslinjer undersøger 



PJ inden mødet. KG giver nogle input til indretning af bar mm. Alle opfordres til at 

gennemtænke ideer inden næste møde. 

 

Referat: Jette Brinch, Odder 20.07. 2020 


