
Jazzens Venner Fyn

Referat

17. ordinære generalforsamling
onsdag den 11. marts 2015 kl. 19

på
Odense Fagskole, Ørstedsgade 28, Odense

Aftenen blev indledt med spisning.

Referent: Ditte Knudsen

Tilstede: 64
Antal medlemmer i foreningen, der har betalt kontingent ved årsskiftet: 246

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 for 2015. Herunder fastlæggelse af kontingent 

for året 2016.
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 Ditte Knudsen
          - på valg er Erik Damgaard
c.       Valg af en suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.  
d.       Valg af revisor. Valget gælder for 2 år. (vælges i lige år) 
e.       Valg af revisorsuppleant. Valget gælder 2 år. (vælges i lige år)

7. Eventuelt.



1.  Valg af dirigent
Karen Maigaard blev valgt.

Stemmetællere:
Flemming og Torben.

2. Aflæggelse af beretning
Formanden fortæller i sin beretning, at Jazzens Venner Fyn har afholdt 20
koncerter i 2014. Enkelte koncerter blev fremhævet, og bl.a. blev det nævnt,
at Jazz Step Band fra Ungarn var en særlig oplevelse , og at de samtidig var
de allerførste, der fik lov at spille for os i Seniorhusets nye hal. Sommerfesten
blev fremhævet som en succes, som vi afprøver igen i 2015. Formanden 
fremhævede også foreningens nye tiltag, med at arrangere en årlig tur til en 
af landets jazzfestivaller - i år går turen til Stauning Jazzfestival. 26 er tilmeldt 
til turen. 

Poul Harrison, sammen med Miriam Mandipira, satte publikumrekord med
192 gæster. Allerede et par måneder senere blev rekorden slået ved
koncerten med Lillian Bouttè, hvor der var 235 gæster i salen. De to
koncerter gav os problemer i forhold til Brandmyndighederne og hvor mange
vi må være i lokalet. Ved et møde med Seniorhuset, er det præciseret, at der
uden et dansegulv max. må være 300 publikummer i salen, heraf 182
siddende gæster ved borde, mens de resterende 118 skal være stående. Da
vi ikke vil undvære et dansegulv, er det aftalt, at vi fremover max. må sætte
borde og stole op til 158 og ståborde til de resterende 142. Er der yderligere
gæster, skal de oplyses om, at der kun er plads i cafeen.

I beretningen ønskede formanden, at følgende spørgsmål blev diskuteret :
- Skal vi fremover overveje et eller andet reservationssystem?
-  Forslag til, hvordan vi får yngre (under 50) til at komme til vores koncerter, 

evnt. tilbyde ungdomsrabat?
- Tidspunktet for koncerternes afholdelse. Der ønskes en tilkendegivelse på, 

hvilke spilletidspunkter der ønskes - er det fra kl. 13 - 16, eller fra kl. 14 - 17 
og ønsker man at høre 2x60 min. eller 3x40 min.

-  Der bliver delt stemmesedler ud, som skal være vejledende for bestyrelsen.

Ved efterfølgende debat, var der ikke kommentarer til et reservationssystem.
I forhold til at tiltrække yngre medlemmer og en evnt. ungdomsrabat, var
holdningen, at de må betale som alle andre.
Nogle medlemmerne mente, at man var opmærksom- og at der blev taget
godt imod nye gæster. Der var ikke stemning for et særligt bord til nye, men



een foreslog, at man ved velkomsten, kunne oplyse om nye medlemmer og
byde dem velkommen, lidt ligesom, når der kommer en ny elev i klassen.

Stemmesedlerne blev delt ud. 

Beretningen enstemmigt vedtaget.

3. Behandling af rettidig indkomne forslag.
Der er kun kommet eet forslag til behandling. Sidste år, blev der oprettet et
udvalg til at gennemgå og evnt. forny Foreningens grundvedtægter.
Udvalgets forslag har været behandlet i bestyrelsen, og fremlægges til
godkendelse på generalforsamlingen. Ændringerne bliver gennemgået punkt
for punkt.
Der er især kommentarer til § 2 - Foreningens formål.
Torben er bekymret for, hvor bredt man tillader et samarbejde med andre
rytmiske foreninger og dermed mister det oprindelige formål, som er at spille
traditionel jazz. Det bliver bekræftet, at punktet kan omfatte et samarbejde
med andre foreninger på Fyn. Karen Maigaard gør opmærksom på, at
foreningen modtager støtte fra Odense Kommunes Musikråd til
arrangementer i Kommunen. 

Nye Grundvedtægter godkendt. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Erik Damgaard fremlagde regnskabet.
Regnskabet enstemmigt vedtaget.

5. Budget/kontingent
Formanden foreslår et uændret kontingent.
Vedtaget

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a.  Valg af formand. Valget gælder for 1 år.
      Bent Erik Johansen blev genvalgt. 
b.   Erik Damgård blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.
      Ditte Knudsen blev genvalgt. Valget gælder for 2 år.
c.   Leif Bæk har trukket sig som bestyrelsessuppleant.
      Ny suppleant blev Inga Oxlund, som er valgt for 1 år.



!
d. Jesper Bjerg Holm blev genvalgt som revisor. Valget gælder for 2 år.
e. Marianne Højte blev genvalgt som revisorsupplant. Valget gælder for 2 år. 

7. Eventuelt
- Torben foreslår, at der vælges 2 suppleanter næste år. P.g.a. høj alder i 

bestyrelsenalder.

- Bent Erik tager ordet og anbefaler, at vi til næste år finder en ny formand. 
Hans begrundelse er, at det er en klar fordel med en formand, der har den
daglige kontakt med lokalsamfundet. Ved evnt. ny formand, fortsættter Bent-
Erik gerne som booker for foreningen.

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

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

Dirigentens underskrift:


