
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde 27.01. 2020 kl. 10 hos Palle  

Til stede: Palle Jensen (PJ), Flemming Roger Kristensen (FRK), 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 09.12.19 hos Palle. Godkendes 

 

2. Økonomi.  

Arrangementsregnskab fra frokostjazz den 11.01.2020 Regnskabet fremlægges og viser et 

mindre underskud, men tilfredsstillende. 

Årsregnskabet for 2019 fremlægges, som det forventes fremlagt på generalforsamlingen. 

Meget fint. 

Oversigt over omsætning/indtægter/udgifter fordelt på hvert arrangement i de to sidste år 

fremlægges. Giver et særdeles godt overblik. Vi drøfter prisniveau og finder det 

tilfredsstillende. 

Økonomirapport fremlægges og viser fint resultat. 

3. Bemanding til frokostjazz/Jazz Jylland den 22.02. 2020. Bestyrelsen, undtaget Flemming 

deltager. Seks hjælpere indkaldes. Fra kl. 7.30 tilbereder KG og JB morgenkaffe, som 

serveres for gæsterne i ”forrummet” i Pakhuset kl. 8.30 – 9.30. Smørrebrød leveres til 

Pakhuset denne dag. Ellers som sædvanligt. 

 

4. Jazz Jylland møde. Mødet afholdes i ”Grisen” fra kl. 9.30. SD stiller stole mm an i Grisen, 

PJ laver skilte til deltagere og registrer på dagen, MM laver særlige billetter til gæsterne. 

Deltagere fra Odder Jazzklub: PJ vært/mødeleder, MM deltager med forklaringer, JB 

sekretær. 

 

5. Hjælperudflugt 15.02.2020 Kørsel etc. Tilmelding. Vi bliver 17 deltagere. Nogle kører selv, 

resten kører fra Pakhuset kl. 10 med PJ, SD, eller FRK.  

 

6. Generalforsamling 10.03. 2020. Booking? – Hjemmeside – Nyhedsbrev – Webmaster. Ny 

bestyrelse? Underholdning: ”Kaj og Jazzvenner” 

 

MM indkalder via nyhedsbrev og hjemmeside tre uger før. Ivar Rønsholt har givet tilsagn 

om at være dirigent. 

Underholdningen er på plads. Dejligt! 



På valg: KG, som gerne genvælges          MM, som ikke ønsker genvalg       FRK, som ikke 

ønsker genvalg       SD, som gerne ser sig afløst.  

 

Den nye bestyrelse volder stadig vanskeligheder. Vi skal have de manglende pladser i 

bestyrelsen besat, ligesom vi må have personer, som kan udfylde posterne. Vi drøfter den 

svære situation. Hvordan kan vi fortsætte klubben? 

Booking: Vi drøfter ønske om et større engagement omkring valg af musik hos bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen nedsættes et udvalg, som skal arbejde med booking. Vi kan 

udbygge samarbejdet med øvrige klubber i Jazz Jylland. 

Vi laver en aftale, hvor vi får posterne besat/opgaverne løst med nyt medlem (som har givet 

tilsagn), og ved at sænke ambitionsniveauet: JB og KG forsøger sig som webmastere 

(hjemmeside og nyhedsbrev). 

Derefter forventer vi at få yderlig to bestyrelsesposter besat, idet disse poster ikke vil 

medføre opgaver som kræver særlige færdigheder. 

 

7. Klubtrøjer. PJ har ny trøje på –flot fyr!- og har flere klar til os alle! Vi bliver også flotte! 

 

8. Madpriser –prisstigning fra Annes. På baggrund af varslet prisstigning på smørrebrødet fra 

september på 2,-, beslutter vi at hæve priserne på smørrebrødet fra september 2020 med 5,- . 

 

9. Byfest 2020 Rotaryteltet fredag 31.07. 2020. Neanders. Neanders spiller fra kl. 20 til 23, og 

der vil blive mulighed for bordreservation i forbindelse med spisning. Håber vore 

medlemmer vil deltage i arrangementet. Vi deltager eventuelt i servering efter nærmere 

aftale med Rotary.  

 

10. Forslag til musikprogram 2021. Tidligere fremlagte forslag diskuteres. Overordnet: 

traditionel jazz, men nogle nyheder i musikken passer vores medlemmer godt. 

MM vil tilbagemelde fra diverse bands fra jazz i Maribo, undersøge muligheder og lave 

eventuelle forhåndsaftaler.  

Der arbejdes videre med program 2021 efter generalforsamlingen. 

Vær opmærksom på datoer og bookinger i forhold til andre arrangementer i Odder. Pakhuset 

er dog booket. 

 

11. Næste møde 02.03. 2020 kl. 10 hos MM. Derefter  holder vi konstituerende møde 

umiddelbart efter generalforsamlingen. Næste møde derefter vil være onsdag den 25.03. 

2020 kl. 10 hos JB. 

 

12. Eventuelt. SD gør opmærksom på, at der kan søges hel eller delvis dækning af udgifter til 

materialer gennem Folkeoplysning. Måske kan ny computer til kasserer søges her? 

Problemer: -kaffe i skuffe-efter sidste frokostjazz i køkkenet! Vi må være mere 

opmærksomme. Gæster fra Skanderborg til jazz i april: procedure aftales. 

 



Referat: JB, Odder 28.01. 2020 


