Odense den 26.02.18

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns
20. ordinære generalforsamling.
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00
I Seniorhus Odense Tolbodgade 5-7 - 5000 Odense C
Mod forudbestilling er der spisning fra kl. 18.00 - 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed.
Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Fremlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent for 2019.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. Valg af formand (gælder 1 år).
Afgående Erik Damgaard (modtager genvalg).
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (gælder 2 år).
Afgående Jørn West Knudsen (modtager ikke genvalg).
Afgående Knud Theil Nielsen (modtager genvalg).
c. Valg af revisor (gælder 2 år).
Afgående Jesper Bjerg Holm (modtager genvalg).
d. Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen kan foreslås på generalforsamlingen, men skal
forinden, skriftligt, have erklæret sig villige til at modtage valg.
Bestilling af smørrebrød: Edith Knudsen ditteboelt@gmail.com Tlf. 20 89 07 01
Senest 5. marts. (kan ikke afbestilles)
Priser: Uspecificeret smørrebrød kr. 20,- øl kr. 20,- vand kr. 10,- rød/hvidvin kr.
130,-.
Husk: Der skal være betalt kontingent for 2018 for at kunne deltage i
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen underholder Odin JazzBand.

Referat fra 20. ordinære Generalforsamling
1. Valg af dirigent.
Karen Maigaard blev valgt.
Stemmetællere:
Poul, Svend og Lis
Referent: Ditte Knudsen
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed.
Formand Erik Damgaard aflægger beretning for det forgangne år.
Det fremgår, at året har været tilfredsstillende for foreningen, selvom vi for første
gang i nyere tid, har haft tilbagegang i antal medlemmer. I 2016 nåede vi op på 410
medlemmer, hvor vi i 2017 kun nåede 342. Men vi har i gennemsnit haft flere
tilhørere til koncerterne, da vi til forrige års 25 koncerter havde 133 personer og til
de 16 koncerter i 2017, havde vi 150 personer. Dertil kommer, at vi kommer ud med
et overskud på godt kr. 23.000,00. Så tallene ser fornuftige ud, og vi håber
medlemmerne har været tilfreds med den musik, der er blevet budt på.
Tilskud
Som de fleste ved, fik vi i 2017 afslag fra Kommunen på tilskud og vi fik kun kr.
15.000 fra Statens Kunstfond. På foranledning af daværende medlem af Odense
Musikudvalg Karen Maigaard, var vi 3 fra bestyrelsen, der var til møde med
udvalget, som blev et positivt møde. Der blev rettet nogle misforståelser og det blev
slået fast, at det ikke var vores musik, som vi skulle forny, men måden vi kom bredt
ud til nuværende og kommende medlemmer. Udvalgets formand var venlig at gøre
opmærksom på, at Jazzens Venner udfylder en vigtig funktion i byens musikliv.
Konkret betød det, at Kommunes Kunstfond bevilgede kr. 37.000,- som var det vi
havde søgt om. Statens Kunstfond ville efter ansøgning, kun give kr. 30.000,- ,
hvilket betyder, at Kommunen skærer deres beløb ned til det samme. Men kr.
60.000,00 i tilskud i 2018, mod 15.000,- i 2017 er fint og har betydet, at vi kan øge
musikbudgettet og have råd til mere varieret musik.
Ekstraordinær generalforsamling
Da vi fik tilsagn fra Staten sidst i november, skyndte vi os at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2017, for at få
kontingentforhøjelsen “rullet” tilbage til kr. 300,00 og det blev ensstemmigt vedtaget
af forsamlingens 19 deltagere.

Referat fra 20. ordinære Generalforsamling
Spillesteder
Koncerterne i Seniorhuset synes vi fungerer OK, med et pænt besøgstal. Den
30.december tog vi et nyt spillested i brug, nemlig “Baren” på Thomas B.
Thrigesgade, og vi var tilfredse med 101 gæster til Amanda Jazzband. Derimod
havde vi forventet mere den 22. oktober, hvor vi præsenterede et nyt og spændende
orkester, Fazz And His Jazzcrusaders, på Havnens Gourmet, med skuffende 90
tilhørere.
Bestyrelsen
Der har i 2017 været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 musikudvalgsmøde, 1
ansøgningsmøde, 1 bestyrelse- og hjælpermøde, 1 festudvalgsmøde, samt et møde
med Jazz Jylland.
Erik Damgaard slutter af med at sige tak til bestyrelsen, og ikke mindst alle de
trofaste hjælpere.
Derefter blev beretningen sat til debat.
Der er forskellige forslag fra salen på, hvordan vi får flere og yngre medlemmer. Fx.
kunne vi invitere TV Fyn til at lave et indslag og vi kunne forsøge med nye
spillesteder. Erik oplyser, at der er booket en koncert på Kansas City til efteråret og
at forslag vil blive drøftet.
Beretningen godkendes ensstemmigt.
3. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag til behandling.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Marianne Højte gennemgår reviderede regnskab. Der er ingen spørgsmål
og regnskabet godkendes ensstemmigt.
5. Fremlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent for 2019.
Kassereren gennemgår budget og oplyser, at bestyrelsen foreslår uændret
kontingent for 2019. Der er ingen spørgsmål og budget med uændret kontingent
vedtages.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. Valg af formand. Valget gælder for et år. Erik modtager genvalg og bliver
genvalgt ensstemmigt.
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. (gælder 2 år)
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Afgående Jørn West Knudsen modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår istedet valg at suppleant Reni Bjørklund,
der bliver valgt ensstemmigt, som ordinært medlem.
Afgående Knud Theil Nielsen modtager genvalg og bliver genvalgt.
b. 1 Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Henning Højgaard, der forinden
har accepteret opstilling.
Henning Højgaard bliver valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
c. Valg af revisor (gælder 2 år)
Afgående Jesper Bjerg Holm modtager genvalg og bliver valgt.
Som ny revisorsuppleant foreslår bestyrelsen valg af Karen Maigaard,
der har accepteret valg og hun bliver ensstemmigt valgt.
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Eventuelt.
Allan ønsker at høre om der bliver arrangeret buskørsel til koncerterne i Aasum?
Formanden oplyser, at der ikke bliver arrangeret buskørsel.
Vi har forsøgt med at stå for en samkørselsordning, men da kun to personer meldte
sig, er det vurderingen, at behovet ikke er der.
Dirigenten takker for god ro og orden og overgav ordet til formanden.
Erik Damgaard takker dirigenten med en vingave for at lede generalforsamlingen
sikkert igennem alle punkter.
Formanden afleverer en gavekurv til Jørn West Knudsen og takker for 11 års trofast
arbejde og loyale indsats i Jazzens Venner.

Referent Ditte Knudsen

