Referat
Generalforsamling i Sønderborg Jazzclub torsdag 02.05.2019 i Multikulturhuset
Formanden Carsten Nicolaisen bød velkommen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
a. Valg af ordstyrer:
Gerda Strandholdt blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter
gældende regler. Hun gav ordet videre til formanden.
b. Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
Carsten N. fremlagde beretning for 2018.
Denne blev godkendt og offentliggøres på foreningens hjemmeside www.sønderborgjazzclub.dk
Formanden sendte et særskilt tak til NCC for hans tiden i Bestyrelsen, til Poul Hartvig for hjælp
med pressemeddelelse samt til Thorkild der som frivillig hjælper i baren hver gang
c. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
Kasserer Peder Jørgensen fremlagde regnskabet, som blev runddelt. Der er et mindre overskud på
kontoen.
Regnskabet blev godkendt. Kontingent på 200 kr/årligt blev fastholdt.
d. Indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag.
e. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer
Hanne Philipsen – genopstiller – genvalgt
Søren Rønsbo – genopstiller – genvalgt
Ulla Warming – genopstiller – genvalgt
N.C.Christensen – genopstiller ikke
Suppleant Niels Bang Hansen – opstiller og vælges
Gerda Strandholdt og Charlotte Jozefowicz opstiller som suppleanter.
Ved lodtrækning vælges Gerda som 1.suppleant og Charlotte som 2.suppleant.
Per U Pedersen og Jan Nicolaisen genvælges som revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende Bestyrelsesmøde i juni
f. evt:
Spørgsmål fra medlemmer blev besvaret og belyst omkring
1. hvordan får I fat i musikerne ?
2. hvordan udvælges musikerne ?
3. sammenfald med andre musikaktiviteter f.eks. pro musica søndag eftermiddag
Formanden Carsten N. oplyste, at der skal forhandles ny samarbejdsaftale med Sønderborghus i

efteråret i forbindelse med det regionale spillested.
Sønderborg Jazzclub sender oplæg til Sønderborghus og forventer at forvaltningen i Sø K bidrager
til udformning af den endelige aftale. Da aftalen i sin tid blev indgået, var det ligeledes i samarbejde
med kulturforvaltningen, hvor den daværende aftale efterfølgende blev protokolleret i
kulturudvalget i Sønderborg Kommune.
Søren Rønsbo løftede sløret for næste sæsons koncerter.
Ordstyreren takkede for god ro og orden!
Ref. Ulla Warming

