
                                               

                                
FORMAND: BENT-ERIK JOHANSEN . GRANTOFTEN 27 . 5871 FRØRUP

TEL. +45 4060 5651 . BEJ@SEJLERENS.COM . WWW.JAZZENSVENNER.DK

Odense, den 23/1 -2016

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyn’s
18. ordinære generalforsamling

onsdag den 9. marts 2016 klokken 19

Aftenen indledes med spisning klokken 18-19. 

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed.
3. Behandling af rettidig indkomne forslag. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fremlæggelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for året 2015.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a. Valg af formand. Valget gælder for 1 år.
b.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år. 
          - på valg er Jørn West Knudsen (modtager genvalg)
          - på valg er Jens Peter Elsgaard (modtager ikke genvalg)
c.       Valg af en suppleant til bestyrelsen på valg er Inga Oxlund, der sidste år blev valgt 

for 1 år. I år gælder for 2 år.  
d.       Valg af revisor, på valg er Jesper Holm, valget gælder for 2 år.
e.       Valg af revisorsuppleant. Valget gælder 2 år. Hvem er revisorsuppleant?

7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes 
skriftligt til foreningens formand senest den 15. februar. 

Forslag skal optages på den til medlemmerne udsendte endelige dagsorden

Kandidater til bestyrelsen kan foreslås på generalforsamlingen, men skal 
forinden skriftligt have erklæret sig villige til at modtage valg.

Odense Fagskole serverer den aften, men KUN mod forudbestilling senest mandag den 3/3-2015
på Karen@ofag.dk HUSK AT SKRIVE DIT NAVN!

3 stk. smørrebrød + øl/vin = 75 kr. - 3 stk. smørrebrød + vand: 65 kr.
Derudover vil der kunne købes kaffe/te for 5 kr. pr. kop + selvfølgelig vand/øl/vin med følgende 

priser:
Øl: 16 kr., Vand: 10 kr., Vin pr. glas: 20 kr., Vin pr. flaske: 100 kr.

Efter generalforsamlingen underholder Amanda Jazzband
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1. Valg af dirigent
Karen Maigaard blev valgt.

Stemmetællere:
Flemming, Svend, Marianne og Susanne.

Referent Ditte Knudsen

2. Aflæggelse af beretning
Formanden aflægger beretning for året og fortæller bl.a. om grundlaget for den 
forening vi har idag. At Jazzens Venner idag har 340 medlemmer, at vi i 2015 har 
haft 19 koncerter + 1 ekstrakoncert på Bondestuen. Ved de 20 koncerter har vi haft 
ca. 2.580 besøgende.

Vort tilskud fra Stat og Kommune blev sat ned i 2015 og igen i 2016 er der 
yderligere reduktion fra 96.000,00 til 78.000,00. Tendensen er, at de klubber der har 
et meget varieret musikprogram, med eksperimenterende musik belønnes. Det 
store spørgsmål til debat er, hvordan vi overlever:
a. skifter vi musiksmag? således at hver anden, eller tredje koncert er 

eksperimenterende, eller
b. en entré forhøjelse på 10 eller 20 kr, eller 
c. kontingentforhøjelse

Formanden nævner også foreningen 25 års jubilæum, hvor han forestiller sig en 
maraton jazzdag, hvor det bliver nødvendigt med en opsparing for at have 
tilstrækkelig kapital. 

Sommerjazzen på Carlslund blev jo som bekendt ikke til noget og det lykkedes 
derfor formanden at få arrangeret en ekstrakoncert på Bondestuen med Odense 
Banden, som netop skulle havde optrådt for 25. gang på Carlslund. Vi kommer til at 
opleve dem igen den 7. august 2016 på Havnens Gourmet, og det bliver måske 
een af de sidste gange vi får mulighed for at høre Odense Banden. 

Carlslund forventes ikke at være klar til at arrangere koncerter i sommer og det er 
derfor aftalt med Havnens Gourmet, at vi har 6 udendørs koncerter der, hvis vejret 
tillader det. Der uddeles skemaer til samkøring til Åsum.   

Der efterlyses igen frivillige, da der bliver brug for ekstra hænder ved de mange 
koncerter der er arrangeret i 2016. Der udarbejdes liste som bliver sendt til 
ansvarlige.

På generalforsamlingen i 2014 blev der nedsat et musikudvalg. Da der det sidste år 
stort set ikke har været nogen aktivitet foreslår formanden, at det nedlægges, 
medmindre der er protester. 
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Ligeledes blev det besluttet i 2014, at de forskellige bands skulle fortsætte med at 
spille fra 14 til 17. På generalforsamlingen i 2015, blev det besluttet, at man ved de 
to efterfølgende koncerter skulle holde afstemning om spilletidspunktet. 
Optællingen viste et flertal for en spilletid fra 13 - 16. 

Ligeledes blev det nævnt, at vi i 2015 desværre måtte tage afsked med to 
populære jazzband, nemlig The Old Jazzmen og Bornholmske Burgundia.

Ligeledes blev Stauning turen nævnt som en succes, som forhåbentlig bliver 
gentaget i 2016, samt en tak til frivillige i Seniorhuset og frivillige i Jazzens Venner.

Derefter blev beretningen sat til debat.

Et medlem mener, at foreningen kunne tage varieret entre efter, hvor dyrt bandet er.  
Flere anbefaler vi holder stilen med traditionel jazz og mener, at hvis vi skifter 
musikstil, så kommer kun 1/2 af medlemmerne.
Et medlem gør opmærksom på, at vores forening hedder Jazzens Venner og 
medlemmerne kommer for at høre Jazz.
En andet medlem mener godt vi kan eksperimentere og udvikle os inden for 
genren. 
Et medlem ønsker at vide, hvilke stilarter der tiltænkes, hvis vi skulle 
eksperimentere. 

Formandens konklusion:
Vi har forhøjede billetpriser ved særlig dyre orkestre.
Flertallet ønsker den musik, der bliver spillet nu ved vores koncerter. 
Jens-Peter gør opmærksom på et problem, hvis vi skal variere musikstilen og det 
er, at den anderledes musik vi får tilbudt ofte enten er for ekstrem eller er for dyr.

3. Behandling af rettidig indkomne forslag
Der er modtaget eet forslag til behandling fra Ingrid la Pia.
Dirigenten læser forslaget op, som går på, at vi skal tage tidspunktet for afholdelse 
af koncerterne i Seniorhuset op til fornyet diskussion. Ingrid la Pia begrunder sit 
forslag og hun mener, sammen med en anden gruppe medlemmer, der bør 
foretages ny afstemning, denne gang kun blandt medlemmerne. Deres anbefaling 
er, at tidspunktet for koncerterne flyttes tilbage til det tidligere kl. 14 - 17. 
Bestyrelsens svar til forslaget er, at mange frivillige har udtrykt ønske om at bevare 
nuværende tidspunkt og bestyrelsen anbefaler, at vi fortsætter med musik i 
Seniorhuset fra 13 - 16. 
Der er diskussion for og imod forslaget. En afstemning viser flertal for en 
afstemning ved håndsoprækning blandt fremmødte til generalforsamlingen. Der 
holdes afstemning ved håndsoprækning.  Resultatet er 25 for forslaget og 48 imod, 
6 personer, som var hverken for eller imod. Altså overvejende flertal for at afholde 
koncerterne som de er nu fra 13 - 16.
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4.  Fremlæggelse af reviderede regnskab
Kasserer Erik Damgård fremlagde regnskabet.
Regnskabet ensstemmigt vedtaget.

5.  Fremlæggelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for året 2017.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget vedtaget

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a.     Valg af formand. Valget gælder for et år.
        Bent Erik Johansen blev genvalgt.
b.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for to år. 
-       Jørn West Knudsen (modtager genvalg) og blev valgt.
-       Jens-Peter Elsgård (modtager ikke genvalg)
-       Peter Brun er eneste kandidat og blev valgt for to år.
c.     Inga Oxlund suppleant. Ikke på valg.
d.     Valg af revisor i lige år. Jesper Holm blev genvalgt. Valget gælder for to år.
e.     Valg af revisorsuppleant i ulige år. Marianne Højte er ikke på valg.

7.  Eventuelt
Et medlem spørger, hvorfor der ingen sommerfest er i 2016.
Formanden svarer, at det dels er fordi, at der var svigtende tilmeldinger sidste år, 
samt at vi om søndagen har en koncert ved Havnens Gourmet.

Dirigenten takker for god ro og orden og overgav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten med en vingave for hendes evne til at lede 
generalforsamlingen sikkert i havn.

Dirigentens underskrift
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