Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Onsdag d. 06.12.17 d. 19.06.17 hos Søren.
Tilstede: Carsten, Søren, Peder, Kristian, Ulla , N.C og Hanne
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af punkt 2A : Søndagens koncert + Curtis Stigers på Alsion.
Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.06.17.
Godkendt.
Ad 2A. Søndagens koncert + Curtis Stigers på Alsion d. 13.01.18.
Carsten laver aftale med Lars ift. servering af gløgg og æbleskiver til søndagens
julekoncert.
Carsten bestiller billetter til bestyrelsesmedlemmer og ledsagere til koncerten på
Alsion d. 13.01.18. Vi møder op i ”uniform” – medbringer vores program til uddeling.
Medlemmer skal henvende sig fysisk på Sønderborghus medbringende medlemskort
for at få billet til medlemspris. Carsten annoncerer på søndag – og det står på
hjemmesiden.
Ad 3. Siden sidst
Bred enighed om høj kvalitet og godt besøgte arrangementer i efterårssæson´en. ( se
publikumsoversigt, som Peder medbragte).
Ad 4. Udsendelse af program, forår 2018.
Vi uddeler det nye program til publikum på søndag. Nye medlemmer kan komme ind
til medlemspris søndag, ifm. indmeldelse.
Der sendes brev ud til medlemmer ml. jul og nytår med program og reminder om
betaling af kontingent. Carsten beder Poul om at lave pressemeddelelse – ligeledes
ml. jul og nytår.
Ad 5. Forslag – efterår 2018.
Musikforeningen har forespurgt vedr. samarbejde om koncert i december 2018 med
Sunding/Vinding. Søren aftaler endeligt.
Vi udformer flg. bruttoliste ift. program 2018:
Oilly Wallace
Live Jive Jungle- Harbech
Indra
Birgitte Soojin
Christina von Bulow med søn Pelle
Snorre Kirk
Lasse Mørch
Christin Korb
Frederik Lundin –”De fem på nye eventyr”
Simon Toldam/Anders Christensen/Miller
Søren Lee
Katie Thiroux
Ben Chaves
Mark Solborg/Anders Banke
Anders Gårdmand m. besætning – evt. Uffe Steen
Marc Bernstein m. Good People
Marius Neset med sin egen musik.

Ad 6. Revision af samarbejdsaftale med Sønderborghus.
Aftalen er nu landet – vedhæftet dagsorden til dette møde. De 13.000 er vejledende
ift. booking – billetpriser som hidtil. Det aftales, at drøfte med Rikke på kontoret, om
der kan arrangeres bestilling af billetter til medlemspris på nettet.
Ad 7. Økonomi og kasse.
Foreløbigt regnskab viser begrænset underskud ift. de mange udgifter ift. nyt logo.
Det foreslås at vi – i lighed med symfoniorkesterets gruppemedlemsskab, tilbyder et
sådant til andre støtte virksomheder – f.eks. styrelsen på Augustenborg Slot og Linak
som ”personalegode”.
Ad 8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde fastsættes til onsdag d. 7.februar 2018 hos Carsten.
Vi aftaler bestyrelsesjulefrokost hos Christian d. 27. Januar 2018 kl. 13.

