
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2016 hos Mogens Mehl. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Stig Nielsen (SN) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Palle Jensen (PJ) 

Mogens Mehl (MM) 

Lis Mønsted (LM). 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde. 
2. Økonomioversigt. 
3. Regnskab for senest afholdt arrangement. 
4. Jazzy Days. 
5. Afslag på tilskud fra kulturministeriet. 
6. To do liste for 10/12, 14/1 og 5/2. 
7. Evt. arrangement i juni 2017 (Sammy Rimington). 
8. Medlemskort. 
9. Fastsættelse af kommende møder. 
10. Eventuelt. 

 

Ad 1: 



SD og SN har aftalt møde med udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling 5. 
december 2016 klokken 10. 

Redaktør Anja Wissendorff, Odder Avis, kan ikke deltage i frokostjazzen 10. 
december. Men hun har udtrykt vilje til at omtale klubben og dens festival 2017. 

MM arbejder videre med forslag til evt. oprettelse af et elektronisk arkivsystem 
for jazzklubben. 

 

Ad 2. 

KT fremlagde økonomisk oversigt med en kassebeholdning, der opfylder 
bestyrelsens målsætning. Der mangler tre opkrævninger vedr. lokaleleje fra 
Pakhuset. SD forklarede, at der har været visse administrative problemer i 
Pakhuset, men at problemerne nu er ved at være løst. 

 

Ad 3. 

Frokostjazzen med Paul Harrison Band og Camilla Lyngholm 26. november gav et 
mindre underskud. Men resultatet må siges at være tilfredsstillende i betragtning 
af musiker-honorarets størrelse (seks mands orkester plus sangerinde). 

 

Ad 4. 

SN arbejder videre med programmet for Jazzy Days i september 2017. Han har 
kontakter til eventuelle Street Parade-bands, der også kan indgå i jam sessions og 
koncerter i Pakhuset.  SN tager også en snak med Odder Parkhotel for at få 
klarlagt, hvilket band hotellet vil ende med at vælge til dinner-jazz arrangementet 
her. 

SN er blevet spurgt, om også lokale musikgrupper kan indgå i festivalen. Bl.a. 
Odder Musikskole og Odder Gospel Kor. Der arbejdes videre med dette, 
eventuelt i forbindelse med en mobil scene på Torvet, som Odder Kommune kan 
stå for. 



 

Ad 5. 

Afslaget på vor ansøgning om 50.000 kroner fra Statens Kunstfond drøftedes. SN 
havde gransket listen over de arrangører, der HAR fået tilskud. Han måtte 
konkludere, at 70 procent af dem, der har fået, ligner vores til forveksling. Så han 
vil anmode kunstfondens sekretær om at få en uddybende begrundelse for 
afslaget. Hvad har vi gjort forkert, siden andre har fået ja og vi har fået nej? 

 

Ad 6. 

To do lister for de kommende arrangementer blev gennemgået. MM kunne 
oplyse, at der pr. 28. november kun er 27 ledige billetter tilbage til julekoncerten 
10. december med Bourbon Street Jazzband. 

Opgavefordeling med hensyn til indkøb til 10. december: MM køber og udskærer 
sild. Ivar køber karrysalat. SN og SD køber jule-tilbudsøl og snaps. Der indkøbes 
også løg, rugbrød, smør og krydderfedt. LM køber røde papirduge plus stearinlys 
og andet pynt. Enighed om at tage 15 kr. for en mini-flaske snaps. 

Til frokostjazz lørdag den 14. januar 2017 med Red Hot Four + 1 er der afbud fra 
SN. MM står for indkøb og arrangements-regnskab. Billetter sættes til salg 
mandag den 19. december. Foromtale i avisen 4. januar. Ivar tager hånd om 
musikernes forplejning og hele velbefindende. 

Til kirkekoncerten 5. februar er der afbud fra Svend Donby.  MM køber boxvin til 
servering i sideskibet efter koncerten. Entréen fastsattes til 100 kr (inkl. et glas 
vin). Der sælges max 180 billetter, som udbydes til salg 9. januar. Foromtale i 
avisen 25. januar. SN sørger for sandwiches til musikken. 

 

Ad 7. 

SN orienterede om, at han havde fået et tilbud om genbesøg af Sammy 
Rimington i juni 2017. (Rimingtog havde været meget begejstret for sin sidste 



optræden på Centralhotellet i Odder). Enighed om at prøve en gentagelse i enten 
Teatersalen eller Pakhuset. SN arbejder videre med aftaler, tid og sted. 

 

Ad 8. 

Medlemskort for 2017 er under udarbejdelse hos Bjarne Pors. Der udsendes 
nyhedsbrev 5. december om fornyelse af medlemskort, så det kan foregå 
løbende. 

 

Ad 9. 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 9. januar kl. 10 hos formanden. 

Derefter er der fastsat følgende mødedatoer: 

Mandag den 30. januar, mandag den 27. februar og SØNDAG den 19. marts. 
(formiddage). 

 

Ad 10. 

SN fremlagde oversigt over de bands, klubben hidtil har hyret til de i alt 40 
arrangementer. Ud af de 40 har der kun været 6 gengangere, betonede SN. 

Han udbad sig umiddelbare ønsker fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Flere 
ønsker blev noteret ned med henblik på tilrettelæggelsen af kommende 
programmer. 

MM redegjorde for henvendelser fra andet billet-bureau. Konklusionen var, at vi  
fortsætter med Safe Tickets, som efter MMs mening fungerer nemt og godt. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

    


