
Odense den 25.02.19

lndkaldelse ttl lazzens Venner Fyns

2L. ordinære genera lforsa m ling.

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00
I Seniorhus Odense Toldbodgade 5-7 - 5000 Odense C

Mod forudbestilling er der spisning fra kl. 18.00 - 19.00.

Dagsorden:
1". Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed.
3. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingent for 2020.
6. Valg af medlernmer til bestyrelsen.

a. Valg af formand (gælder 1 år).
Afgående Erik Damgaard (modtager ikke genvalg).

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (gælder 2 årl.
Afgående Edith Knudsen (modtager ikke genvalg).

Afgående Marianne Højte {modtager ikke genvalg).

c. Valg af suppleant til bestyrelsen (gælder 2 år).
Afgående Hen ning HØjgaard {modtager genva lg}.

d. Valg af revisorsuppleant {gælder 2 årl,
Afgående Karen' Maigaard {modtager genvalg).

7. Eventuelt.

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

Bemærk: Hvis forslaget tilvedtægtsændringer vedtages, §ølger dagsordenen disse fra § 4 punkt 6.

Bestilling af smørrebrød: Edith Knudsen dittebgelt@smail.com Tlf. 20 89 07 01
Senest 5. marts. (kan ikke afbestilles)

Priser: Uspecificeret smørrebrød kr. 2O,- ølkr.2A,- vand kr. 1O- tltfl. radlhvidvin kr. 130,-

Husk: Der skalvære betalt kontingent for 2019 for at kunne deltage igeneralforsamlingen.

Efter generalforsamlingen underholder Odin JazzBand.

{Hff{§§



Referat ira 21. ordinære generalforsamling
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Pkt. 1. Valg af dirigent
Karen Maigaard blev valgt.
Dagsordenen godkendes og vurderes rettidigt udsendt til medlemmerne.

Stemmetællere:
Paul, Mogens, Torben og Ejnar.
80 medlemmer er mødt.

Referent:
Ditte Knudsen

Pkt. 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 igen
har hafl en medlemstilbagegang, idet vi er gået fra 342 tt 325 medlemmer.

Koncerter:
Vi har afholdt ialt 19 koncerter, som fordeler sig med 13 koncerter i

Seniorhus,2 på Havnens Gourmet,2påBaren, 1 på Kansas City og 1 iHans
Tausens Kirke.
Publikumstallet for foråret var kun på 120 personer i gennemsnit til 10
koncerter, hvorimod efteråret var noget bedre med 142 personer til g
koncerter.
Foråret bød på flere koncerter med nyere navne og med ellers dygtige unge
musikere. Det blev dog ikke rigtigt honoreret af publikum og vi måtte
konstatere et underskud på kr. 22J70 for 3 af forårets koncerter med nyere
navne.

Spillesteder:
, 2018 udvidede vi med 2 nye spillesteder nemlig Kansas City og Hans
Tåusens Kirke. Kansas City er et rigtig spillested med en intim stemning, men
desværre var der kun 64 personer, der havde valgt athøre et ellers godt
arrangement med både VHS Trio og L Wood Joy. Så var der bedre besøg til
Hans Knudsen og Ronni Boysen i Hans Tausens Kirke med 126 besøgende
og det var en stor succes, som tåler en gentagelse.

For at promovere Jazzens Venner som forening, deltog vi på Odense
Havnekulturfestival. Vi havde pænt besøg fra egne medlemmer, men om det
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gav nye medtemmer er nok tvivlsomt. Alligevel har vi valgt at deltage igen
den 27. maj, hvor L Wood Joy får en ny chance.

Tilskud:
12018 fik vi igen honorarstøtte fra Odense Kommune og Statens Kunstfond
med kr. 30.000 fra hver, og noget tilsvarende er vi også bevilget i 2019. Men
om vi fremover kan regne med tilskud er nok trrrivlsomt, da der i bevillingen fra
Musikudvalget bl.a. var følgende kommentar:
"Det vurderes dog, at ansøgningen ikke, i overbevisende grad, præsenterer
fornyelse i musikprogram og koncept eller udfolder ansøgers musikprofil i

ansøgningen".

Fremtiden:
Er som regel svær at spå om, men der tegner sig efterhånden et ret præcist
billede, ikke kun i Jazzens Venner, men også i andre jæzklubber landet over.
Medlemmerne bliver ældre og nogle falder fra, uden at der kommer nye til.
Erik gør opmærksom på, at vi heldigvis har oparbejdet en solid egenkapital,
så vi har noget at stå imod med, men en mulighed kunne også være, at
skære et par koncerter væk for at kompensere for faldende
kontingentindtægt. Sammentignet med andre ktubhr holder vi nemlig mange
koncerter. Men det må være op til den nye bestyrelse at bestemme.

Erik afslutter med at takke vores trofaste hjælpere for deres store indsats,
vores samarbejdspartnere på spillestederne og vores annoncører.

Dermed overlader han beretningen til generalforsamlingen.

Allan har en bemærkning. Han synes der er lidt snævert på spillestedet
Baren, men anbefaler alligevel, at vi fortsat holder 1 til 2 koncerter der om
året, da der er hyggeligt.

Claus vil gerne have oplyst, om det er en tilfældighed, at tilskuddet er ens fra
både kommune og stat. Erik redegør for reglerne og oplyser, at beløbet altid
er ens, idet kommunen kun udbetaler samme beløb, som bliver bevilget fra
Staten.

Torben vil gerne takke Erik for at have gjort det suverænt godt og håber han
stadig vil være konsulent for den nye bestyrelse, hvis der er behov.

Beretningen godkendes ensstemmigt.
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Pkt. 3. Behandling af rettidigt indkomne forslag:
Bestyrelsen har fremlagt et forslag til nye vedtægter, som Knud gennemgår.
Forslag med vedtaegtsændringer er sendt til medlemmerne den 25.02.19
sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.

lngen stemmer imod forslaget. 2 undlader at stemme.

Pkt. 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Kasserer Marianne Højte gennemgår det reviderede regnskab. Der er ingen
spørgsmål og regnskabet godkendes ensstemmigt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af budget tor 2019 og tastsættelse af kontingen l2O2O.
Kassereren gennemgår budget og oplyser, at bestyrelsen foreslå uændret
kontingent.
Der er spørgsmål til udgiften til lokaleleje på kr. 10.000, som er ny på
budgettet. Erik redegør for udgifien og oplyser, at Seniorhus nu er en
selvejende institution og at vi i lighed med andre skal til at betale kr. 900,00
pr. koncert, men at vi også får rabat ved mere end 10 koncerter.
Budget og uændret kontingent vedtages ensstemmigt

Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
(valget foregår efter de nye vedtægter)

a. Valg af formand (gælder 2 år)
Afgående Erik Da.mgaard (modtager ikke genvalg)
Forslag til ny formand 6r Knud Theil Nielsen, der præsenterer sig selv og
efterfølgende vælges ensstemmigt.

b. Valg af kasserer (gælder for 1 år)
Afgående Marianne Højte (modtager ikke genvalg)
Forslag til ny kasserer er Hanne Hansen, der praesenterer sig selv og
efterfølgende vælges ensstem migt.

c. Valg af næstformand (gælder for 1 år)
Forslag til næstformand er nuværende bestyrelsesmedlem Henning Højgård,
der vælges ensstemmigt.

d. Valg af sekretær (gælder for 2 år'1

Afgående Edith Knudsen (modtager ikke genvalg)
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Forslag til ny sekretær er nuværende bestyrelsesmedlem Reni Bjørklund, der
vælges ensstemmigt.

e. Valg af bes§relsesmedlem (gælder for 1 å0
Forslag til nyt bestyrelsesmedlem er Claus Clausen, der præsenterer sig selv
og eftertølgende vælges ensstemmigt.

f. Valg af suppleant til bestyrelsen (gæld er far 2 år)
Forslag til suppleant er Lars Kronborg, der præsenterer sig selv og vælges
ensstemmigt.

g. Valg af revisor. Nuvaerende revisor Jesper Holm er ikke på valg.

h. Valg af revisor-suppleant (gælder tor 2 år)
Afgående Karen Maigaard modtager genvalg og vælges ensstemmigt.

Pkt. 7. Eventuelt:

Svend efterlyser initiativer for at skaffe yngre medlemmer og mener yngre
musikkere kan være et bud.
Erik's erfaring er, at det er svært at trække yngre medlemmer til vores
koncerter. Har hørt en bemærkning fra en anden jazzklub " kan vi ikke få nye
yngre medlemmer, må vi sørge for at få nye ældre medlemmer"

Knud takker for valget. Fortæller han vil forsøge at skaffe både ny musik og
nye spillesteder. Han roser Erik for at have været en god formand med orden
itingene, været arbejdsom og effektiv.

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til afgående formand.

Erik afslutter Generalforsamling med at sige, at vi har en god forening, hvor vi
kan hygge os og som vi skal passe på.

Ditte Knudsen


