Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Torsdag d. 29. 09.16 hos Ulla.
Tilstede: Carsten, Søren, Peder, Kristian, Poul, Ulla og Hanne
Afbud: Pål og N.C. Christensen

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med ændring i punkt 6. Det godkendte referat vedhæftes dette referat
Ad 2. Siden sidst- koncerter, praksis og oplevelser.
Gode , velbesøgte koncerter.
Carsten vil gøre Lars Ole opmærksom på, at det ikke er tilfredsstillende, når
kasseapparat og dankortterminal ikke virker på dagen. Vil samtidig spørge, om
medlemmer kan købe billetter til medlemspris på nettet ( som lovet).
Der er desværre en fejl i Pixi-programmet ift. pris ved døren – og prisen til Dissing og
New Jungle Orchestra er ikke tilrettet Sønderborghus-prisen, som er 160,00 – dvs.
180,00 ved døren.
Ad 3. Opfølgning nyt logo. Kravsspecifikation og øvrig proces.
Carsten har forhandlet en aftale med Per Arnoldi ift. nyt logo til Jazzclubben- incl. en
koncert med Arnoldi, Tanggaard, Vinding og Kjærgaard. Der er fuld opbakning i
bestyrelsen til den indgåede aftale. Carsten arbejder videre med at få kontrakten
endeligt i hus.
Carsten forsøger at få arrangeret koncerten i januar, hvor det nye logo så kan afsløres
med behørig pressedækning og forhåbentlig stor publikumsopbakning.
Ad 4. Programforslag foråret 2017. Forslag-procedure-booking. Hensigtserklæring.
Bestyrelsesmedlemmernes forslag matches ift. hensigtserklæring:
Lokal musiker/musiker med tilknytning til området:
Jacob Park med fransk sangerinde – Kutimangoes
Sangerinde x2:
Ellen Anderson, Veronica Mortensen, Kathrine Legarth,
Denzel Sinclair (mandlig sanger)
Jazzprismodtagere/potentialer:
Horse Orchestra
Unge/nye kunstnere:
Erik Wakenius, Christina von Bülow med søn, Emil Brandquist Trio
Èn chance(ukendt):
Ole Mathiasen (Gl. Reprisehold)
En kunstner vi før har præsenteret:
Thomas Clausen og Francesco Cali , Jens Søndergaard – ”More Pepper”)
Koncerten med Per Arnoldi, Tanggaard, Vinding og Kjærgaard – forhåbentlig i januar.
Forslag om Katrine Windfeldts bigband gemmes til efteråret.

Ad 5. Evaluering &sublimering af vores hensigtserklæring til programprofilherunder drøftelse omkring nuværende/potentielle samarbejdspartnere, så disse evt.
søges implementeret.
Enighed i bestyrelsen om, som vanligt, at byde ind, hvor samarbejde ses som
mulighed – incl. større navn – f.eks. sammen med Kultur i Syd eller Sønderborghus.
Ad 6. Vinterjazz 2017
Vi er tilmeldt. Vi vedtager , at lave 2 – max. 3 koncerter i perioden, som ikke må ligge
for tæt.( Skal arrangeres inden 15. Nov.) Søren går i gang med booking. Carsten
lægger det i Jazzkalender, når programmet er klar.
Ad 7. JazzDanmark møde søndag d. 2. Oktober. Hvem deltager – og input til
diskussionen omkring ”lokal samarbejde og forankring”.
Ulla deltager – og får input - f.eks. hjemmeside, publikumspleje, matiné-koncerter.
Ad 8. Uddeling af gratis billetter.
Der er uddelt 10 billetter til hvert bestyrelsesmedlemmer. Kan gives til potentielle
medlemmer af Jazzclubben.
Ad 9. Økonomi og kasse.
Vi er nu 115 medlemmer + Symfoniorkesteret. Kassebeholdning på 48.834.
Ad 10. Evt.
Vi skal være opmærksomme på, ikke at lukke publikum ind, før lydprøven er færdig.
N.C. Christensen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant. Skal med på maillisten ift.
indkaldelser, referater m.m.

