Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Torsdag d. 26.11. 2020 hos Carsten
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Ulla , Søren, Gerda, Niels, Charlotte og Hanne.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt .
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 08.02.20.
Godkendt .
Ad 3. Siden sidst.
Gode koncerter.
Der har været 10-15 færre medlemmer i salen pr. koncert – antageligt grundet Corona.
Carsten tager kontakt til Sønderborghus ift. muligheden for at købe billet i forsalg på
nettet til medlemspris.
Ad 4. Status program forår 2021.
Søren har book´et koncerter under gennemsnitsprisen – dvs. der kan overføres
restbeløb til efterårssæsonen. Der er arrangeret 2 koncerter i Sønderborghus-regi:
Santa Cruz og Ginne Marker.
Ad 5. Release af koncertprogram og medlemsinfo.
Trykte programmer deles ud til Julejazz d. 06.12. og offentliggøres umiddelbart efter
på hjemmesiden og via Jazzlive.
Carsten laver pressemeddelelse ift. Julejazz´en – med oplysning om uddeling af nyt
sæson-program.
Carsten inddrager Charlotte i udfærdigelse af pressemeddelelse i det nye år – mhp. at
hun kan overtage den opgave.
Carsten udfærdiger medlemsbrev, som udsendes mellem jul og nytår – sammen med
forårets program. OBS indeholdende reminder om kontingentindbetaling /- stigning,
samt en oplysning om, at ”kontingent fra medlemmer er med til at skabe et godt og
alsidigt jazzprogram”.
Ad 6. Opfølgning og status på efteråret 2021
Søren er godt i gang med book´ninger jf. bruttoliste.
Den ønskede koncert med Swan Song bliver ikke en mulighed.
Ad 7. Samarbejdsaftale med Sønderborghus – disponering af økonomi, billetpriser,
samarbejde Trekanten.
Carsten har ikke hørt fra Lars Ole ift. accept af, at medlemmer fra Jazz 6000 kan
komme ind til vore koncerter til medlemspris. Der følges op.
Drøftelse med lydmand Martin, som vil kunne optage vore koncerter mhp. at samle et
nummer fra hver koncert i 2021 til en CD, der kan bruges som medlemsgave. Der
arbejdes videre med den gode ide.
Ad 8. Økonomi og kasse.

Peder fremlægger opdateret driftsregnskab med et lille overskud.
Ad 9. Evt.
Ulla: Oplever behov for lille præsentationsbrochure om Sønderborg Jazzclub til at
udlevere til potentielle nye medlemmer. Ulla laver et udkast.
Niels: Forslår en kombineret koncert/foredrag med Peter Vuust. Carsten har arbejdet
på at få ham på biblioteket – han er en meget optagetforedragsholder/musiker, men
der arbejdes videre herpå.
Charlotte: Foreslår at bede udvalgte personer om at anmelde vore koncerter – imod at
få gratis entre til næste koncert – for at skabe større opmærksomhed om Jazzclubben
og vore koncerter. Der arbejdes videre med ideen ift. hvem der kunne spørges ift. at
være ”anmeldere”.
Peder: ny farve på medlemskort 2021 – Carsten har medlemskort liggende.
Vi skal være opmærksomme på, om de nye billetpriser får betydning ift.
medlemstilgang.
Foreslår at vi indrykker lille annonce i Jazz-Special hver gang – Peder og Kristian
udarbejder udkast til annonce.

