
Jazzens Venner Fyn 
 

 

Referat 

 
16. generalforsamling  

 
onsdag den 5. marts  2014  kl. 19.00 

på  

Odense Fagskole Ørstedsgade 28 Odense 

 

Aftenen indledes med spisning klokken 18-19. 

 

 

Referent:  Palle Dobson Knudsen 

 

Tilstede: 49 

Antal medlemmer i foreningen pr. dato, der har betalt kontingent: 200  

 

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 fastsættelse af kontingent for året 

2015. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

a. Valg af formand (Bent-Erik Johansen) – funktions tid 1 år.  

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. – funktions tid 2 år. (vælges i lige år) 

( på valg er Anders Iversen og Jørn West Knudsen) Anders modtager 

ikke genvalg. 

c. Valg af 1 bestyrelses-suppleant – funktions tid 2 år. (vælges i lige år) 

d. Valg af revisor. – funktions tid 2 år. (vælges i lige år) 

( på valg er Jesper Bjerg Holm) 

e. Valg af revisorsuppleant. Funktions tid 2 år. 

( på valg er Marianne Højde) 

7. Eventuelt 



  

1. Valg af dirigent. 

Karen Maigaard blev valgt. 

 

Stemmetællere: 

 Flemming, Hemming, Mogens Bus. 

 

       

2. Aflæggelse af beretning. 

I formandens/bestyrelsens beretning, ønskede formanden, at 6 spørgsmål blev 

diskuteret af generalforsamlingen. 

Efter beretningen blev hvert at de 6 punkter gennemgået i kronologisk 

rækkefølge. 

1. Efter generalforsamlingen vil der blive nedsat et udvalg på 4 medlemmer, 

der skal finde frem til de bands, I skal høre fra januar 2015 og fremover. 

Hvem melder sig?(jeg skal nok fremover forsat forhandle kontrakterne på 

plads med de bands, udvalget vælger) 

Udvalget kom til at bestå af: Hemming, Marianne Højde og Jens-Peter. 

2. Fundraising. Er der én, der har forstand på det og melder sig? 

Ingen meldte sig. 

3. Afløser for Anders. Er der én, der kender til InDesign og har lyst til at 

kreere programmet og hjemmesiden? Anders vil gerne hjælpe i gang.  

Ingen meldte sig 

4. Bestyrelsen foreslår at sætte entrepriserne op med 25,- i første omgang kun 

for gæster. Selvom entreen ikke skal bestemmes af generalforsamlingen, vil 

vi gerne høre, hvad i siger. 

Flemming: ja. Britta Rasmussen: 10,-/20,-. 

Jens Peter: Pas på med at lade prisen stige for meget. Vigtigt at finde 

punktet, gæsterne accepterer. Hvad er smertegrænsen? 

Bent-Erik: 75,- for medlemmer og 125,- for ikke medlemmer er det ok? 

Flere i salen: ja.  

Reesting: undersøg priserne andre steder, hvor de modtager støtte. 

 

          

5. Vi vil også gerne høre Jeres kommentarer til, om vi skal forsætte med at 

spille 3x40 min. Eller skal gå over til at spille2x60 minutter. 

Flemming: nu er entreen foreslået forhøjet derfor 3 sæt. 

Erik Damgaard: prøv med håndsoprækning: Stort flertal for 3 sæt. 

           

6. Foreningens” grundvedtægter” er 15 år gamle og trænger til et eftersyn. Er 

der nogen, der melder sig? 



Udvalget kom til at bestå af: Ditte og Karen Maigaard. 

     

          Beretningen enstemmigt vedtaget. 

 

             

3. Behandling af forslag. 

Bestyrelsen var kommet med et forslag men valgte at trække det inden 

gennemgang. 

     4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Erik Damgaard fremlagde regnskabet. 

Sten: Tilgodehavende? Svar: Tilskud fra Odense Kommune. 

Anders: Foreningen har en stor egenkapital. Er der da grund til at hæve 

entreén?  

Kassereren: ja da tilskuddene falder år for år. 

Regnskabet enstemmigt vedtaget. 

   

5 Budget/kontingent. 

Erik fremlagde budgettet for 2014. 

Uændret kontingent for 2015. 

 

6 Valg af formand. 

Bent-Erik Johansen blev genvalgt. 

 

7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

a. Jørn West Knudsen blev genvalgt. Jens-Peter Elsgaard blev valgt. 

b. Leif Bæk blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

c. Jesper Bjerg Holm blev genvalgt som revisor. 

d. Marianne Højde blev genvalgt son revisorsuppleant. 

 

8 Eventuelt. 

Hemming: Ønskede kommentarer fra forsamlingen, om 16 til 18 koncerter er 

for mange. 

Anders: Måske slutte lidt tidligere om foråret og starte lidt senere efter 

sommeren, da der på dette tidspunkt tyndede lidt ud i antal besøgende. 

Erik: der er et gennemsnitsunderskud pr. arrangement på ca. 1.400  

 

Palle: roste Anders. Foreslog at Anders blev tilsluttet foreningen som 

konsulent og mod betaling hjalp med foreningens hjemmeside samt program. 

 

Karen fortalte, at hun var blevet valgt ind i musikudvalget efter indstilling fra 

FFJ og Jazzens Venner. På det første møde blev hun valgt som næstformand. 



Musikudvalget arbejder efter det såkaldte armslængdeprincip, og derfor er det 

fortroligt, hvilke diskussioner der er i udvalget. Karen modtager gerne forslag, 

som skal videre til administration og politikerne. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden for det 

sidste ord. 

 

Formanden takkede dirigenten for med hendes skarpe tone at lede 

generalforsamlingen sikkert i havn. 

 

 

Dirigentens underskrift 

 

 


