Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Lørdag d. 08.02.20 hos Kristian
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Ulla , Niels, Gerda, Charlotte og Hanne.
Afbud : Søren pga. sygdom.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt .
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 26.11.20
Godkendt.
Ad 3. Siden sidst
Julejazz med Mads Mathias: Fint arrangement- stor tilslutning(90 betalende) –
traktement fungerede.
Mads Hansen: Godt besøgt – dygtige musikere.
Live Foyn Friis: Skønsang akkompagneret af spændende saxofongruppe – fint besøgt.
Ad 4. Samarbejdsaftale med Sønderborg Regionalt Spillested.
Opfølgning på mødet 15. Januar 2020 og efterfølgende proces.
Peder, Kristian og Carsten holdt møde med forvaltningen d. 15. Januar 2020 ift. det
fremsendte forslag til ny samarbejdsaftale med Sønderborghus.
De er blevet varslet indkaldt til nyt møde, hvor Sønderborghus også deltager. ( Dato
endnu ikke fastlagt).
Der er svaret klart ja til at vi støtter Sønderborghus som regionalt spillested.
( Aabenraa har trukket deres ansøgning).
Carsten rundsender nyt udkast til samarbejdsaftalen efter afholdt møde.
Ad 4. Gennemgang af program for efterår 2020.
Kontrakterne er i hus ift. Sørens rundsendte program ( vedhæftet) – bortset fra
kontrakten med Snorre Kirk.
Ad 6. Økonomi og kasse
Peder fremlægger årsregnskab 2019 – med et overskud på 3.068, - kr.
Ad 7. Evt.
Niels anbefaler dokumentaren om Carsten Dahl på dr.dk ” Det forbandede talent”.
Ulla og Hanne har talt med kassereren for Jazz6000 i Kolding, som opfordrede os til
samarbejde omkring billetter for medlemmer ( adgang til koncerter til medlemspris).
Carsten kontakter Jazz6000 for en aftale.
Peder har lavet forslag til annonce i Jazzspecial som kan trykkes i hvert blad til
samme pris som den nuværende. Kristian og Carsten kigger på muligheden.
Obs koncerten ”Portraying Cecilie Nordby” d. 18.04.20 på Alsion. Kristian har sendt
link med mulighed for rabat for medlemmer af Jazzclubben.

Charlotte opfordrer til studietur for bestyrelsen ift. arrangementet International
Jazzday i Tivoli d. 30.04.20. Carsten undersøger, hvorvidt han har modtaget link med
adgangsbilletter – han er tilmeldt det annoncerede møde –øvrige
bestyrelsesmedlemmer undersøger deres mulighed for deltagelse.
Carsten køber en gave til Søren – og besøger ham.

