Odder Jazzklub
Bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2016 hos Palle Jensen, Hou.

Til stede var:
Svend Donby (SD)
Stig Nielsen (SN)
Klaus Terkildsen (KT)
Ivar Rønsholdt (IR)
Mogens Mehl (MM)
Palle Jensen (PJ)
Lis Mønsted (LM)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde.
To Do list vedr. 3/9 Vita Park.
To Do list vedr. 10/9 Pakhuset.
Økonomi-oversigt.
Ansøgning vedrørende honorarstøtte.
Drejebog til evt. Jazzfestival 2017.
Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.
Billetkøb ved hjælp af medlemsnummer.
Eventuelt.

Ad 1.
Generalforsamlingen er fastsat til 29. marts og ikke 21. marts, som der stod. MM
retter.

SD: Vi må gå ud fra, at Odder Jazzklub er godkendt som tilskudsberettiget
forening, selv om vi formelt ikke har fået det bekræftet af kommunen. (Det har vi
så siden, IR)
Til gengæld undrer det, at kommunen tilsyneladende ikke vil godkende Pakhuset
som et offentligt lokale, hvortil der kan ydes lokaletilskud. SD går videre med
sagen, bl.a. med det argument, at brugerne af 1. salen i Pakhuset får kommunalt
tilskud til huslejen.
SN orienterede om, at et fadølsanlæg vil koste i omegnen af 5.000 kroner i
anskaffelse. Sagen sættes på som et beslutningsforslag til næste
bestyrelsesmøde.
SD tager kontakt til menighedsrådsformand Bente Grønfeldt ang. fremtidig
kirkekoncert i Odder Sognekirke. Alternativt kontaktes den nye organist.

Ad 2.
Bestyrelsen (dem, der kan) møder op i Kulturkøkkenet fredag den 2. september
kl. 10 med henblik på klargøring til koncerten med Thilo 3/9. Mødetid lørdag: Kl.
12. Der tages samme priser på øl, vin, vand og kaffe som i Pakhuset.

Ad 3.
To Do listen til frokostjazzen 10/9 med Second Line Jazzband blev gennemgået.
Mødetid for bestyrelse og hjælpere: 9.30. Afbud fra Ivar Rønsholdt.

Ad 4.
KT omdelte økonomisk oversigt. Kassebeholdningen er fortsat i
overensstemmelse med de rammer, der er fastlagt i bestyrelsens overordnede
målsætning. SN fortsætter med at lave regnskab for hvert enkelt arrangement.

Ad 5.
IR sender inden deadline i oktober ansøgning til Statens Kunstfond om støtte til
klubbens koncertvirksomhed i 2017. Senere søges også om kommunalt tilskud.
Muligheden for en kommunal underskudgaranti i forbindelse med jazzfestivalen
undersøges (SD).

Ad 6.
SN redegjorde for de foreløbige overvejelser om økonomi, spillesteder og
koncertprogram for en jazzfestival i 2017.
Der er opstået et problem med dobbelt booking af Pakhuset lørdag den 16.
september. SD prøver at rede trådene ud. Skulle det vise sig, at vi ikke kan
disponere over Pakhuset om lørdagen, er alternativet at rykke festivalen en uge
til 21. – 24. september. Vi afventer afgørelse om Pakhuset, hvorefter der kan
holdes møde om en egentlig planlægning og opgavefordeling.

Ad 7.
SN fremlagde forslag til forretningsorden for bestyrelsens møder. Det rettes til,
så det følger ordlyden i vedtægterne, hvorefter den korrigerede udgave
rundsendes til bestyrelsen.

Ad 8.
Et medlem har forespurgt, om billetkøb gennem Safeticket ikke kan gøres noget
enklere, sådan at man ikke behøver at udfylde en helt masse hver gang, man
køber.
MM har talt med Anders fra Safeticket om det. Spørgsmålet tages op, når der er
noget nyt (senest viser mail fra Anders, at det ikke er muligt at oprette en
medlemsbase til brug for køb på medlemsnummer, IR).

Ad 9.
SN: Der skal IKKE betales KODA afgift på koncerten i Vita Park. Kulturfestivalen
betaler KODA under ét for hele arrangementet.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 26. september kl. 10 hos Klaus Terkildsen.

Ref.: Ivar Rønsholdt

