Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde 09.12.2019 kl. 11 afholdt hos Palle Jensen
Til stede: Palle Jensen (PJ), Flemming Roger Kristensen (FRK) –fra kl. 12, Mogens Mehl (MM),
Lis Mønsted (LM), Søren Rasmussen (SR), Kirsten Grønlund (KG), Svend Donby (SD), Jette
Brinch (JB)
Referat af bestyrelsesmøde:
1. Gennemgang af referat fra den 11.11. hos Flemming. Godkendes
2. Økonomi. Arrangementsregnskab fra frokostjazz 07.12. Regnskab fremlægges og viser et
tilfredsstillende resultat, trods underskud.
Arrangementsresultatsoversigt for 2019 fremlægges. Dette giver overblik over alle
arrangementers resultater. Alt er tilfredsstillende.
Der fremlægges økonomirapport, den viser en sund økonomi.
Bestyrelsen føles sig godt orienterede om klubbens økonomi
3. Bemanding til frokostjazz 11.01. 2020. Bestyrelsen og 4-5 hjælpere
4. Bemanding til frokostjazz/Jazz Jylland-møde i Odder 22.02.2020. For nuværende:
bestyrelsen. Borde og morgenkaffe skal være klar til 8.30 – 9.30. KG køber ind, KG og JB
arrangerer kl. 8
5. Invitation til Jazz Jylland møde i Odder den 22.02.2020. PJ udsender snarest.
Tilmeldingsfrist 23.01. 2020 af hensyn til øvrigt billetsalg
6. Hjælperudflugt? Flere forskellige muligheder diskuteres. Vi beslutter at arrangere tur til
Silkeborg 15.02. 2020 kl. 12-14. Turen er for bestyrelsen og de hjælpere, som har været i
gang i 2019
7. Generalforsamling 18.03. 2020 Ny bestyrelse? Underholdning?
Vi mangler bestyrelsesmedlemmer og personer til at varetage hjemmesiden, nyhedsbreve,
webmaster-funktionen og til booking. En vanskelig situation. Hvordan får vi medlemmerne
”på banen”?
Det foreslås, at booking kan varetages af fx tre personer i et fælles arbejde. Min. én af disse
fra bestyrelsen.

Underholdning 18.03.2020. Desværre kan Mamelukkerne alligevel ikke spille til
generalforsamlingen. Muligheder for andet band drøftes. Vi beslutter, at KG
kontakter/aftaler med en gruppe musikere, som hun har kendskab til
8. Klubtrøjer. Vi har tidligere besluttet udseende, men MM foreslår, at vi endnu en gang ser på
mulighederne. Vi beslutter at få bestilt polotrøjer med klubbens logo –”den blå saxmand” og
ODDER JAZZKLUB som tekst på trøjens forside.
9. Eventuelt aftenarrangement i 2020. Efter nogen drøftelse besluttes det, at vi ikke vil lave et
sådant arrangement. Arbejdsindsatsen vurderes til at blive for stor
10. Byfest 2020 –Rotaryteltet fredag den 31.07.2020. Vi engagerer musik og yder arbejdskraft
for at vise vores klub. Det økonomiske er Rotarys. Muligheder for musik diskuteres, flere
har hørt et passende band til Riverboat. PJ arbejder videre på engagement af dette band.
11. Forslag til musikprogram til 2021. Ideoplæg fra Stig Nielsen drøftes. Det undersøges om
Pakhuset og dets frivilligafdeling er reserverede. MM
12. Næste møde. Mandag den 27.01. 2020 kl. 10 hos SD er næste møde. Derefter møde 02.03.
2020 kl. 10 hos MM
13. Eventuelt. Der er ingen indslag

Referat: Jette Brinch, Odder 09.12.2019

