Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Onsdag d. 12.06.19 hos Carsten
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Ulla , Søren, Niels, Gerda og Hanne.
Afbud : Charlotte
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 15.04.19
Godkendt
Ad 3. Konstituering af bestyrelse
Formand: Carsten Nicolaisen
Næstformand: Søren Rønsbo Madsen
Kasserer: Peder Jørgensen
Sekretær: Hanne Philipsen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Ellegaard Hansen
Bestyrelsesmedlem: Ulla Warming
Bestyrelsesmedlem: Niels Bang Hansen
Suppleant-1: Gerda Strandholdt
Suppleant-2 : Charlotte Jozefowicz
Ad konstitueringsaftale:
Vi skal have oplæg til samarbejdsaftale med Sønderborghus klar i foråret -20. Vi
aftaler et møde i februar med udelukkende samarbejdsaftale på dagsordenen –
deadline 1. Marts for endeligt oplæg, så det kan løftes i forvaltningen og derefter i
bestyrelsen for Sønderborghus. ( Aftalen ift. Regionalt spillested udløber med
udgangen af 2020).
Ad 4. Opfølgning på Generalforsamlingen.
Positivt fremmøde – velafviklet. Vedtægter gennemgås – der er ikke behov for
revidering p.t.
Ad 5. Siden sidst
Intet
Ad 6. Opfølgning af program efterår 2019.
Det trykte program foreligger nu.
Vi aftaler at sige ja til at afholde Sønderborghus-koncerten d. 22. September
(Counterfictionals). De øvrige Sønderborghuskoncerter ( som er på hverdage)
afholder de selv.
Programmer sendes ud til medlemmerne i uge 33 sammen med medlemsbrev, hvor
der også gøres opmærksom på forhøjet billetpris ift. Mikkelborgkoncerten.
Vi aftaler, at bestyrelsesmedlemmer afhenter programmer til distribution hos Carsten i
samme uge - vi aftaler fordeling ift. distribution.
Ad 7. Opfølgning på foråret 2020

Samarbejdet med teaterforeningen omkring forestillingen ”Driving Miles” d. 08.03.20
er annonceret i Teaterforeningens program. Vi aftaler at der opstilles stolerækker på
Sønderborghus ( Teaterforeningen kan allerede på nuv. tidspunkt se, hvor mange
billetter, de har solgt i forsalg – vi er afviklere på arrangementet.
Vi aftaler flg. prioritering ( gennemgået ift. hensigtserklæring) af forslag til
koncertnavne forår 2020, som Søren kan gå i gang med at arbejde på:
1. Mads Hansen
2. Karmen Röivassepp
3. Live Foyn Friis
4. Jakob Artved
5. Wiklund
6. Jan Harbeck
Flg. overføres til efterår -20: Søren Lee trio, Cecilie Strange, Alvin Queen.
Vi skal i gang med ny liste på første møde efter sommerferien – forhåbentlig med
inspiration fra Jazzfestival´s.
Ad 8. Økonomi og kasse
Peder præsenterer regnskab med overskud på ca. 9.000 kr.
Vi aftaler, at annoncering i JazzSpecial fremadrettet bliver 2x stor annonce samt 3x
små (logo).
Ad 9. Evt.
Der arrangeres ”Musik i centrum” hen over sommeren (Musikrådet v. Anne
Agerskov)
Der kommer 2 jazzarrangementer i cafe´en på biblioteket i foråret -20 ( HindøÅkerlind – Knudsen)
Flatbob spiller 07.07.19 i Gråsten ( Den gl. Skomager) samt d. 28.07.19 på
Torvehallen i Sønderborg.

