
Odder Jazzklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 14. november 2016 hos Ivar Rønsholdt. 

 

Til stede var: 

Svend Donby (SD) 

Stig Nielsen (SN) 

Klaus Terkildsen (KT) 

Ivar Rønsholdt (IR) 

Mogens Mehl (MM) 

Lis Mønsted (LM) 

Palle Jensen (PJ) 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde. 
2. Økonomioversigt. 
3. Regnskab fra seneste arrangement 15/10. 
4. To do list til 26. november og 10. december. 
5. Program 2017. 
6. Generalforsamlingen marts 2017, herunder kandidater til valg. 
7. Budget 2017. 
8. Jazzklubbens arkiv. 
9. Jazzfestivalen sept. 2017. 
10. Fastsættelse af næste møde. 
11. Eventuelt. 

 

 



Ad 1. 

Udviklingskonsulent Malene Lykke Scharling har endnu ikke svaret på anmodning 
fra SD og SN om et møde. SD rykker hende igen. Mødet skal klarlægge, om og i 
givet fald hvordan Odder Jazzklub kan spille med i lokale aktiviteter i forbindelse 
med Kulturby 2017. 

Borgmester Uffe Jensen og BUK-udvalgsformand Anne Bonefeld har takket ja til 
at deltage i frokostjazzen i Pakhuset 10. december. De har ægtefællerne med, og 
MM reserverer 4 billetter/smørrebrød til dem. 

Ad 2 og 3. 

KT fremlagde oversigt. Kassebeholdningen er fortsat passende i henhold til 
bestyrelsens målsætning om klubbens økonomiske beredskab. 

Den seneste koncert 15. oktober med All Time Jazzband gav et pænt overskud. 

 

Ad 4. 

To do lister for de næste arrangementer drøftedes og vil blive fremsendt af SN. 

SD træffer aftale med de fornødne hjælpere. Samtlige bestyrelsesmedlemmer 
møder op både 26/11 og 10/12. 

Det besluttedes, at klubben til julekoncerten 10/12 er vært ved en sildemad (evt. 
sponsoreret af Kvickly). Og at der indkøbes et antal ”kylling” snaps, som kommer 
til salg. MM rundsender udkast til nyhedsbrev, hvori indgår det ekstra tilbud om 
sildemad. 

 

Ad 5. 

SN fremlagde program for 1. halvår 2017 med i alt 6 koncerter, herunder en 
søndags-frokostjazz med Mike Owen. 



Bjarne Pors er som tidligere indforstået med at lave ”postkort” med programmet 
for 1. halvår 2017, så de er klar til at blive omdelt ved koncerten 10. december. 
Der trykkes også 25 eksemplarer i A4 størrelse. 

 

Ad 6. 

På generalforsamlingen 29. marts 2017 er to bestyrelsesmedlemmer på valg: Stig 
Nielsen og Klaus Terkildsen. De er begge villige til at modtage genvalg, hvilket vil 
blive foreslået af bestyrelsen. 

Formanden fastholdt, hvad han tidligere har meddelt, nemlig at han IKKE 
modtager genvalg. Han begrunder det med, at han er bortrejst til Canada hver 
sommer fra april til september. 

Næstformand Stig Nielsen gjorde det klart, at han ikke stiller op til 
formandsposten. Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på suppleant Palle Jensen 
som ny formand. Han vil tænke over det, og spørgsmålet tages op på et senere 
bestyrelsesmøde i god tid inden generalforsamlingen. 

 

Ad 7. 

SN fremlagde et estimeret budget for 2017. Det vil - i opdateret form - indgå i de 
oplysninger, som gives til generalforsamlingen. 

 

Ad 8. 

SN mente, at klubben har brug for et arkiv – en fælles database, hvor alt 
vedrørende klubbens virke og korrespondance lægges ind. En såkaldt dropbox. 

MM påtog sig at komme med et udkast til strukturen for en sådan dropbox på 
det næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 9. 



Minifestivalen ”Jazzy Days” i september 2017 sættes på som et fast punkt på 
dagsordenen ved bestyrelsesmøderne. Lige her og nu drejer det sig om at få 
sendt ansøgninger af sted til fonde. SD sender enslydende ansøgninger til Nordea 
Fonden, Sparekassen Kronjylland og Odder Kommune (BUK og Kullturrådet). 

 

Ad 10. 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 28. november kl. 10 hos Mogens 
Mehl, Hundslund. 

 

Ad 11. 

Den nye redaktør af Odder Avis, Anja Wissendorff, inviteres til at komme til 
julekoncerten 10. december. Det er med henblik på at gøre hende interesseret i 
at lave en artikel om jazzklubbens første succesrige år. 

Bestyrelsesmøderne holdes på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
privat. Det vedtoges, at klubben yder et beløb på 200 kroner til dækning af 
værtens udgifter i forbindelse hermed. Ordningen gælder fra nytår 2016/17. 

Det vedtoges at forsøge arrangeret en julefrokost for bestyrelse plus faste 
hjælpere. SN undersøger muligheden for en udflugt til frokostjazz i Kedelhuset 
Silkeborg lørdag den 3. december. Han melder tilbage hurtigt. 

 

Ref.: Ivar Rønsholdt. 

 

 

 


