Bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Tirsdag d. 31.03.15 hos Carsten.
Tilstede: Carsten, Søren, Peder, Poul, Pål, Ulla og Hanne.
Afbud: Kristian.
Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 03.02.15.
Godkendt med flg. kommentar:
Carsten har bedt sin ansatte – Ahmed – om at være ankermand ift. demokratipulje.
Ad 2. Siden sidst – koncerter, praksis og oplevelser.
2 fine koncerter – 70 betalende til Inger Marie Gundersen og 34 til Elektrojazz.
Hvis bestyrelsesmedlemmer vil deltage i koncerten d. 6. Maj med Eivør /Ginman skal
man give Carsten besked – han giver besked til Lars Ole. Peder passer døren for
Jazzclubben.
Ad 3. Generalforsamling 2015.
Carsten beder om input til beretning, som han skriver og rundsender til
kommentering.
Hanne og Poul er forhindrede – begge skriver en fuldmagt ift. at de begge er på valg
og villige til genvalg.
Pål flytter fra byen, når han får sit hus solgt – derfor skal der findes en ny suppleant.
Ulla spørger NC om han vil være dirigent.
Carsten skriver referat i Hannes fravær og bestiller bord på Sønderborghus til spisning
bagefter.
Ad 4 . Vedtægter.
Rettes til af Carsten ift. ”tegningsberettigede” og økonomi, og sættes på dagsorden til
generalforsamling mhp. vedtagelse.
Ad 5. Sønderborghus/aftale.
Godkendes med de nye tilføjelser. Carsten sender til endelig godkendelse hos Lars
Ole.
Ad 6. Programtilrettelæggelse efteråret 2015
Lars Ole har lavet aftale med Chris Min Doky d. 25.10.15 – søndag d. 08.11.15 er
Sønderborghus optaget af Harmonikakoncert – d. 22.11.15 er der Define Festival,
hvor vi igen vil prioritere at være en del af festival´en. Hanne spørger Liima/
Efterklang – alternativt kontakter Søren Emil og ”Spejderrobot”.
Herudover skal vi have 5 arrangementer.
Indra er book´et til d. 01.11.15. Søren går i gang med at finde 4 øvrige fra flg.
prioriterede liste:
1. Sinne Eeg
2. Jacob Dinesen
3. 3xHess – Music for Mum and Dad
4. Uffe Steen ( som har fået Ben Webster-prisen)
5. Jeppe Zeeberg (nyt pianist-navn)

6. Michael Bladt
7. Girls in Airport

Ad 7. Økonomi og kasse.
Ikke de store ændringer siden sidst. Regnskabet er godkendt af revisorerne ift.
generalforsamlingen.
Når efterårsprogrammet udsendes, sendes der rykker ud til medlemmer, der ikke har
betalt for 2015.
Ad 8. Evt.
Pål har været til jazz i Hamburg. Anbefaler at holde øje med udbud der. Hørte Marius
Neset - bokket af ”Elb-Jazz”. Stor oplevelse.

