Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Torsdag d. 10. September 2020 hos Carsten
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Ulla , Søren, Gerda og Hanne.
Afbud : Niels og Charlotte
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt .
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 08.02.20.
Godkendt med flg. kommentarer:
Referaterne lægges på Jazzclubbens hjemmeside, når sekretærens referat er godkendt
af bestyrelsesmedlemmerne ( mail til Hanne).
Søren kontakter ”Jazz i Trekanten” mhp. at afklare, hvad naboklubberne der gør ift.
entréaftaler – vi vil gerne kunne tilbyde lignende aftale.
Carsten har en kontakt til klubben i Flensborg – han afklarer, om der kan laves en
aftale med dem om entre til medlemspris.
Når aftalerne er i hus, skal det tilføjes i samarbejdsaftalen.
Ad 3. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand: Carsten Nicolaisen
Næstformand: Kristian Ellegaard Hansen
Kasserer: Peder Jørgensen
Sekretær: Hanne Philipsen
Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Warming, Niels Bang, Søren Rønsbo ( book´er)
Suppleanter: Gerda Strandholdt, Charlotte Jozefowicz
Ad 4. Siden sidst.
Kort runde ift. jazzoplevelser , sommeren 2020:
Gode oplevelser fra festival´er – både i Aarhus, København og på Ærø - på trods af
Corona-restriktioner – dog nødvendigt at bestille billetter i god tid.
Ad 5. Opfølgning af program forår 2020 og corona-situationen.
Ift. corona-restriktioner på Sønderborghus lægger Kristian billede af stoleopstilling på
hjemmesiden.
Efter koncerten skal stolene aftørres - og sættes ud langs væggen.
Bestyrelsen får yderligere instruktion af Lars Ole ift. forholdsreglerne inden koncerten
på søndag.
Der er afbud fra Marc Bernstein ( 25/10) grundet sygdom. Søren har fået en aftale i
hus med Sinne Eeg og kvartet ( 20.000 -kontrakten ikke endeligt i hus). Ny aftale
lovet Marc Bernstein, når denne igen er rask.
Carsten har fået en aftale med JyskeVestkysten ift. pressemeddelelser ( husk at klik på
pressemeddelelserne på netavisen flere gange – så rykker den frem/op på siden).
Koncerterne med Doky (04.10.) og Mike Stern (18.10) er vi ikke afviklere på. Peder
vil passe døren – øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne, og skal give besked til
Carsten om deltagelse inden koncerten.

Ad 6. Ønsker til foråret 2021.
Søren har aftaler i hus ift. de to corona-udsatte koncerter:
Snorre Kirk d. 21.03.21
Jan Harbeck d. 18.04.21.
Følgende bruttoliste kan Søren arbejde med i forårs- og efterårssæsonen 2021:
Anders Bergcrantz
Henrik Bolbjerg
Heine Hansen
Kathrine Legarth / Edda Magnusson fra Monica Z.
Christina Dahl
Torben Westergaard – Tango
Mads Vinding – Neset (fløjte)
Ginmann- Blackmann
Jørgen Emborg - Swan Song
Gunde on Garner
Mimi Terris
Victoria Tolstoj
Ken Norris
Kristian Jørgensen m. Jacob Fischer
Jacob Artved – Vincent
Thomas Fonnesbeck Trio
Gorm Askjær
Emil Savery
Ad 7. Status på samarbejdsaftale med Det regionale Spillested Sønderborghus.
Seneste udspil gennemgås – vi foretrækker at få aftale om koncerter søndage i hhv.
lige og ulige uger forår/efterår frem for faste uger. I tilfælde, hvor en koncert ikke kan
tilpasses denne aftale, kan Lars Ole spørges om mulig ændring- Kristian har sendt
formulering til Carsten desangående.
Carsten forhandler om prisen for studerende- ønske 50 kr.
Peder nævner den lille forskel mellem forsalg og medlemspris – kan det medføre
medlemsnedgang?
Carsten tilføjer deadline for koncertprogram.
Carsten sender den endelige aftale ud til bestyrelsen, når den er klar.
Med den nye aftale skal vi være et år foran ift. aftaler med kunstnere.
Ad 8. Økonomi og kasse.
Peder fremlægger opdateret driftsregnskab med et lille minus. Der mangler fortsat
kontingentindbetaling fra Symfoniorkestret.
Ad 9. Evt.
Der indkaldes til et bestyrelsesmøde inden jul – via Doodle.

