Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Onsdag d. 31.10.18 hos Carsten
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Ulla , N.C, Niels og Hanne.
Afbud: Søren
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af flg. punkter:
2a: Konstituering af bestyrelsen
2b: Jazzmøde i regionen
2c: Annonce i Jazz Special
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 18.04.18
Godkendt
Ad 2a: Ingen ændringer ift. sidste års konstituering – Niels er valgt som suppleant.
Ad 2b: Der er indkaldt til et jazzmøde i region midt og syd. Vi deltager ikke i mødet.
Carsten vil forhøre sig ift. om der evt. kan opnås fordele for vore medlemmer ift.
billetpriser til f.eks. Jazz i Trekanten.
Ad 2c: Peder anfægter, at det er forholdsvis dyrt med den store annonce i Jazz
Special, samt at den ser for stor ud ift. øvrige klubbers annoncer. Vi vedtager at vi
næste år indrykker en mindre annonce, som så trykkes i alle blade, bortset fra
jazzfestivalnummeret.
Ad 3. Siden sidst.
Kort gennemgang af jazzfestival-oplevelser hen over sommeren.
Bestyrelsesmedlemmer har både deltaget i Ribe, København, Aarhus og Tversted
samt NÜD.
Ad 4. Sidste gennemgang af program forår 2019. Opfølgning på de sidste aftaler og
korrektur.
Lars Ole, Sønderborghus har 5 jazz-arrangementer på bedding i foråret – dog lagt på
hverdagsaftener. Han ønsker forlods at disponere over 2 sider i vores program, hvilket
vi ikke er med på. Han ønsker at vi annoncerer alle 5 eller alternativt ingen. Derfor er
det besluttet, at vi annoncerer de 6 koncerter, som vi selv har book´et og laver én
ekstra side med de 5 koncerter, som Sønderborghus tilbyder. Bestyrelsens medlemmer
melder sig som frivillige hjælpere til afvikling af disse, hvis man kan, og har lyst, men
vi har ingen forpligtelser.
Ift. spørgsmål om billetpriser /rabat til medlemmer på eks. DR-Bigband.koncert skal
vi fremadrettet henvise til Sønderborghus.
Programmet for forår -19 mangler kun sidste korrektur. Det aftales, at vi offentliggør
det til julekoncerten. Ved udsendelsen skal vi huske at skrive en notits i
velkomstbrevet ift. at huske, at der skal betales kontingent.
Det aftales at annoncere generalforsamling 2019 i programmet. Den fastlægges til
torsdag d. 2. Maj kl. 17.00 i Multikulturhuset.
Ad 5. Forslag og status til program efterår 2019.
Eneste aftalte arrangement er Sunding og Winding sammen med Musikforeningen.

Der ligger et tilbud på Steve Swallow/Hans Ulrik, som turnerer ml. d. 5. og d. 15.
September. Vi byder ind på søndag d. 8. eller 15. Sept.
Søren kan gå i gang med at lave aftaler ift. nedenstående uprioriterede liste:
Fra sidste liste:
Birgitte Soojin
Chris Falkenberg
Søren Lee – trio
Café Central
Ensemble Edge – Jan Johansson Tribute
Nye ønsker:
Live Foyn Friis
Cecilie Strange evt. med Jørgen Emborg
Mathias Heise
Jakob Artved
Listen tages op igen på næste møde ( obs. vi skal kun bruge 4 navne).
Ad 6. Rigets generelle tilstand.
Der er indkøbt tilter til flygel- er afprøvet og fungerer fint. Flyglet kan stå på
Sønderborghus indtil årsskiftet. Ved brug af flygel skal musikerne være på scenen.
På trods af lovning om flygel på budget i 2019 ser det ud som om at Sønderborghus
forsøger at løbe fra aftalen. Carsten har stillet bestyrelsen for Sønderborghus overfor
et ultimatum.. Det ser ud til at første koncert i 2019 bliver uden flygel, men
forhåbentlig er problemet løst pr. 01.02.19.
Der har generelt været udfordringer i samarbejdet med leder på Sønderborghus, både
ift. manglende overholdelse af aftaler, indkøb af flygel, bookning af andre
arrangementer på søndage samt den generelle kommunikation. Det er ikke optimalt.
Ad 7. Økonomi og kasse
Peder fremlægger regnskab -og minder om, at der igen næste år ifm.
efterårsprogrammet skal sendes en reminder: ” Vi har registreret dig som medlem,
men du har ikke betalt dit kontingent”. Carsten sender et logo/brevhoved til Peder.
Ad 8. Evt.
-Godkendt referat fra generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden.
-På søndag er der behov for hjælpere kl. 10 – Peder, Carsten og Niels kommer.
-Ulla køber gave til Martin, som fer lydmand og fylder 40 år på søndag.
-Der skal bestilles nye medlemskort i 4 forskellige farver – skal være klar inden vores
sidste koncert i år.
- Carsten tager kontakt til Lars Ole ift. aftale om, at vi kan servere gløgg og
æbleskiver il julearrangementet igen i år. ( sidste år var der 123 publikum´er).
- vi er tilmeldt Vinterjazz 2019.

