Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Tirsdag d. 08. 11.16 hos Carsten.
Tilstede: Carsten, Søren, Peder, Kristian, Poul, Ulla og Hanne
Afbud: N.C. Christensen
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt – Ulla´s referat fra Jazz Live under punkt 3.
Ad 2. Godkendelse af referat – bestyrelsesmødet 29.09.16.
Godkendt.
Ad 3. Siden sidst- koncerter, praksis og oplevelser- referat fra JazzLive.
Gode , velbesøgte koncerter. Det tegner til publikumsrekord. I Riddersalen var der 33
medlemmer af Jazzclubben og 24 medlemmer af Musikforeningen.
Carsten fortæller, at Carsten Hauerberg stadig arbejder på en koncert med Hans Ulrik
i Christianskirken.
Ulla giver referat fra JazzLive i Vejle. Var domineret af dem, der arrangerer større
festival´er og Gladsaxe Jazzclub, som drives af pensionister. Ulla blev spurgt om
projekt ”Grænseoverskridende Jazz – vi hører nok mere herom. Der var kun ca. 20
deltagere denne gang – måske er søndag ikke så god en dag.
Ad 4. Program forår 2017- tilrettelæggelse, status m.v.
Søren har udkast til programmet klar – der mangler enkelte kontrakter. Længere
diskussion ift. hensigtserklæring og vedtagne bruttoliste.
Der er ikke sikkerhed ift. koncert d. 23.04. Søren afklarer hurtigst muligt – vi ønsker
ikke at slutte forårssæson´en allerede medio april
Lars Ole har book ét Mike Sterne. OBS aftale pris og sted med Lars Ole til denne
koncert inden programmet trykkes. Husk indberetning af program til JazzDanmarkkalender.
Vi aftaler, at der udsendes nyhedsbrev til medlemmerne inden 7. Januar, hvor
medlemmerne huskes på at betale kontingent inden 20. Januar.
Ift. efterårsprogrammet skal vi på bestyrelsesmøde i januar komme med nye ønsker til
efterårsprogram 2017 – også ift. Defined festival.
Ad 5. Nyt logo.
Logo fra Per Arnoldi vedtages – der udformes Pixiprogram med logo, som er klar d.
22. Januar, hvor det nye logo afsløres v. koncert med Arnoldi m.fl. - samt
medlemskort, bluser/skjorter, plakater.
Ad 6. Julefrokost
Kristian lægger hus til – mad udefra. Kristian sender Doodle ift. lørdag eftermiddag i
januar.
Ad 7. Fribilletter.
Der trykkes nye til forårssæsonen – til uddeling til mulige nye medlemmer.
Ad 8. Økonomi og kasse.

Regnskab præsenteres af Peder – nu 115 medlemmer.
Ad 9. Evt. Intet til punktet.

