Odense i juledagene i 2015
I denne skjønne juletid, hvor julesneen falder hvid – ja, hvem blandt vore medlemmer husker ikke det?
Det var en herlig tid dengang i vor barndom, når de første snefnug dalende, og vi alle glædede os til
vinteren. Sådan er det desværre ikke mere – og som en kendt lokalskriver ved FS engang skrev:
Nye tider- nye skikke! Intet er som i de gode gamle dage – heller ikke for Jazzens Venner Fyn.
Vi forsøger efter bedste evne at skabe nye musikoplevelser med fremragende danske og udenlandske
bands, der alle spiller den musik, vi kan lide: Den danseglade gammeldaws NewOrleans Jazz – men den
går ikke længere - alene, i hvert fald ikke hvis vi skal holde kontingentet og entrepriserne på det
nuværende niveau.
Vi i bestyrelsen har netop modtaget en liste fra Kunststyrelsen, der oplyser, at i 2016 modtager 175
rytmiske spillesteder og musikforeninger rundt omkring i hele landet tilsammen 18 mio. kr. Vi får sølle
kr. 39.000, og selvom Odense Kommunes Musikudvalg havde lovet os kr. 53.625, bliver beløbet sat ned
til det samme, som Kunststyrelsen bevilger.
Absolut eneste mulighed for at bevare de høje tilskud fra Kunststyrelse og Kommune er, at vi varierer
vort program med moderne jazz samt alle mulige andre musikretninger, så det kommer vi til at diskutere
på forårets generalforsamling.
Forårsprogram og sommerjazz er på plads, og de nye programmer ligger klar, når vi ses enten den
27/12 på AirPub eller den 3/1 i Seniorhuset.
Som noget helt nyt har vi indgået aftale med Havnens Gourmet, der har til huse i det tidligere Aasum
Forsamlingshus, om dér at benytte deres pragtfulde have til en række sommerkoncerter. Det betyder, at vi
spiller både første og tredje søndag eftermiddage i juni, juli og august, med netop de orkestre og solister
vi gennem foråret har fået opfordringer til at engagere – og i tilfælde af dårligt vejr kan vi rykke indenfor.
Carlslunds æggekage kan vi ikke genoplive, men Havnens Gourmet tilbyder en lækker Jazzbuffet til kr.
130 i stedet - den skal blot bestilles nogle dage før (info i programmet) – og den verdenskendte Franzpølsebrænder fra Carlslund har lovet at stille op hver gang med de kendte lækre pølser – ristede eller
sprængte og brændte 
Tjek programmet - der er rigtig mange spændende bands - god fornøjelse!
Årsskiftet er også kontingenttid, så lad mig opfordre alle til hurtigst muligt at indbetale årskontingent
kr. 300,00 for 2016 på vor konto i Danske Bank Reg. Nr. 1551 Konto nr. 4703182763
Regnskabet for i år ser dog ud til et overskud, men skal vi ruste os til de udfordringe fremtiden bringer, er
det vigtigt, vi ved, hvor vi står - samtidig skal vi have in mente, at vi om få år kan fejre vort 25-års
jubilæum - gerne med et brag af en jubilæumsdag med musik fra tidligt til sent – og det koster.
Men ønsket om et gensyn på AirPub den 27/12 samt
et lykkebringende 2016,
- fra alle os i bestyrelsen til alle Jer!

