Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Torsdag d. 26.04. 2022 hos Carsten
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Charlotte, Ulla, Gerda og Hanne.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
Ad 2. Opfølgning af sidste mødes referat 03.02.22.
Godkendt - med flg. kommentarer:
-Ingen kontrakt – ej heller kontakt - med Mimi Terris. Vi forsøger at få koncert med
Jacob Christoffersen (kompensation for Tolstoy).
- Carsten har drøftet artiklen med ”opråb” til musikerne med Cim Meyer – god ide –
men afventer til efteråret.
Ad 3. Generalforsamling søndag d. 08.05.22:
På valg er Carsten, Kristian og Peder – alle tre er villige til genvalg.
Gerda er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Søren – hun sidder et år mere.
Charlotte er på valg som suppleant.
Carsten har kontakt til Jens Sørensen, som har tilkendegivet interesse for at stille op –
Carsten tjekker, at han melder sig ind.
Ulla har kontaktet Per Ulrik, som har sagt ja til at være dirigent.
Carsten udfærdiger beretning – og bestiller sandwich.
Gerda kopierer nogle ekstra udgaver af vedtægterne.
Ad 4. Siden sidst.
Virkelige gode koncerter – stor tilfredshed fra publikum og musikere.
Ad 5. Status på jubilæum.
Der er kontakt til de musikere, som er opfordret til at medvirke på CD og
tilbagemelding ift. numre fra Jacob Park, Mads Hansen og Flat Bob – de øvrige
forventes snarligt at melde ind.
Der er udfærdiget budget ift. udgivelse af CD -og fondsansøgning er påbegyndt –
Albani: 15.000 – BHJ: 20.000 – Kulturudvalg: 10.000 - se i øvrigt vedhæftede.
Vi beslutter, at selve fejringen af jubilæet bliver i september 2023 – gerne med
musikerne fra jubilæums-CD´en som ”band”.
Ad 6. Status på program efterår 2022.
Pasborg/Riel: Søndag d . 21.august – kontrakt mangler – der er rykket d. 06.04.
Eline Hellerud: Søndag d. 04. September – kontrakt modtaget.
Jacob Christoffersen : Søndag d. 02. Oktober – som erstatning for Mimi Terris ?
Monique Thomas: Søndag d. 30. Oktober – kontrakt mangler – Kristian kontakter
Martin Schack
Bolla, Tuznik: Søndag d. 27. November – kontakt d. 12.04. – lovning om kontrakt
efter påske.

Jacob Fischer: Søndag d. 11. December (julejazz) - dialog i gang- Jacob vender
tilbage.
Medlemsbrev incl. trykt program, som næsten ligger klar , udsendes primo august.
Ad 7. Bruttoliste for foråret 2023
Nuværende liste gennemgås og redigeres - nye ønsker tilføjes.
Se vedhæftede.
Listen skal prioriteres ved næste møde d. 14.juni 2022, hvor bestyrelsen også skal
konstituere sig efter generalforsamlingen.
Ad 8. Økonomi og kasse.
Peder præsenterer regnskab.
Han har netop fået revideret regnskab for 2021.
Der er fortsat et pænt driftsoverskud.
Ad 9. Evt.
Drøftelse af , hvordan vi servicerer musikerne ift. henvendelser/tilbud om koncerter
fra dem.
Forslag om oplysning på hjemmesiden – evt. mulighed for direkte henvendelse på
hjemmesiden – alternativt en mailadresse til Jazzclubben, som én af os står for.
Skal drøftes yderligere på næste møde d. 14.06.22.

