Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Onsdag d. 18.04.18 d. 19.06.17 hos Ulla.
Tilstede: Carsten, Søren, Peder, Kristian, Ulla , N.C og Hanne.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 07.02.18
Godkendt med flg. tilføjelser:
Kawai-flyglet på Knøs Gård kan flyttes til Sønderborghus og byttes ud med klaveret
Ift. Define har biblioteket hyret Emil de Waal og Gustav Lunggreen lørdag kl. 15.
Jazzclubben laver ikke noget arrangement ift. Define i år.
Ift. trykning af nye medlemskort i 4 farver: de skal først være klar til 2019.
Ad 3. Siden sidst.
Endnu engang gode og velbesøgte koncerter- især Claudia Campagnol m. musikere
var en god oplevelse.
Søren vil være mere obs. på at musikerne får sendt kontrakt retur til os.
Der har været nævnt fra publikum´er at linket til TicketMaster fra Sønderborghus´s
hjemmeside ikke virker. Umiddelbart virker det ved afprøvning under mødet. Carsten
vil tjekke igen.
Ad 4. Sidste gennemgang af program efterår 2018.04.24 Opfølgning på de sidste
aftaler.
Program ligger klar for 7 koncerter efteråret 2018. Vi deltager ikke i Define, men
reklamerer ved vore koncerter.
Der mangler 3 kontrakter – Carsten rykker for dem hos musikerne.
Kristian og Carsten går i gang med det trykte program.
Obs på at det nye program foreligger på hjemmesiden før end det offentliggøres af
Sønderborghus.
Ad 5. Forslag til program forår 2019.
Søren kan gå i gang med at lave aftaler ift. nedenstående uprioriterede liste:
Jacob Dinesen/ Bülow og søn
Birgitte Soojin
Makiko/Mazur/Klavs Hovman
Anders og Benjamin Kobbel- Badesleben på trommer
Chris Falkenberg
Solborg/Banke
Søren Lee/ trio
Line Kruuse m. blæsere
Mimi Terris
Sidsel Storm
Café Central
Ensemble Edge – Jan Johansson Tribute

Obs Vinterjazz perioden er 1. til 24. Februar 2019
Ad 6. Generalforsamling 3. Maj kl. 17.00 i Multikulturhuset.
Er annonceret på hjemmesiden og der skal reklameres på søndagskoncerten.
Gerda har sagt ja til at være dirigent- Carsten sender hende en dagsorden m.m.
Carsten bestiller mad til bestyrelsen og dirigenten efter generalforsamlingen.
Kristian er forhindret.
Ift. valg til bestyrelsen er flg. på valg:
Kristian – genopstiller og sender en bekræftelse herpå, idet han ikke kan være til stede
Carsten – genopstiller
Peder - genopstiller
Ad 7. Økonomi og kasse.
Kassebeholdning p.t. ca. 29.000.
Ad 8. Evt.
Peder foreslår ny politik ift. kontingent: at kontingentet kan nedsættes til ½ pris efter
sommerferien – mhp. at tiltrække endnu flere medlemmer til Jazzclubben
Det vedtages.

