Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Torsdag d. 25. 02.16 hos Carsten.
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Poul, Ulla og Hanne
Afbud: Søren og Niels

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26.10.15.
Godkendt med flg. kommentarer: Arrangementet med Sunding/Vinding – i
samarbejde med Musikforeningen- er ikke d. 15.11.16 men d. 05.11.16.
Carsten søger Tuborgfonden om tilskud til ”branding” af klubben – f.eks. nyt logo,
nye bluser/skjorter.
Ad 2. Siden sidst- koncerter, praksis og oplevelser.
Generelt gode og velbesøgte arrangementer indtil nu – mange medlemmer har betalt
kontingent i løbet af januar og flere nye indmeldte.
Koncerten med DR-Bigband med stolerækker var for ”tæt”, men ville ikke kunne løbe
rundt økonomisk , hvis der skulle betales for leje af f.eks. Alsion. Måske kunne
Musikhuset på Skovvej benyttes ?
Proceduren for bar-optælling gennemgås – Hanne vil gerne gennemgå den i baren ved
næste arrangement.
Vi aftaler dato for generalforsamling: Onsdag d. 11.05.15 kl. 17.00 på Sønderborghus
– gerne i Black Spot. Ulla bestiller lokale, Carsten laver opslag til ophængning/
uddeling ved de næste arrangementer. Kristian annoncerer på hjemmesiden.
Ad 3 og 4. Programforslag efterår 2016. Forslag- procedure- booking. Forslag fra
Sønderborghus(bilag 1).
Ud fra klubbens hensigtserklæring ift. programprofil ( lokal musiker/musiker med
tilknytning til området - sangerinde x2 - jazzprismodtager/potentiale – unge/nye
kunstnere – en ”chance” – en kunstner vi før har præsenteret – evt. Masterclass for
musikskoleelever) laver vi følgende bruttoliste:
• ”Sven Asmussen” med Mads Tolling, Jacob Fischer m.m.
• Bremer og McCoy
• Thomas Fonnesbech med Morten Grønvad m.fl.
• Mette Juhl
• Miriam Mandipira
• Clara Vuust
• Marie Fisker m. Frands Rifbjerg, Kasper Tranberg m.fl.
• Jakob Bro
• Horse Orchestra
• Mathias Petri
• Mads Mathias
• Katrine Windfeldt bigband
Carsten taler med Christianskirken ift. samarbejde om arrangement med Hans Ulrik,
Peter Rosendahl m. fl.

Forslag til klubbens arrangement ift. Defined-festival 13.11.16: Ginmann,
Rosenbaum, Mike Sheridan, Lars Greve.
Evt. Irene Becker

Ud fra bruttolisten foretager bestyrelsen flg. prioritering af bruttolisten:
• ”Sven Asmussen” m. Tolling, Fischer m.fl.
• Bremer /McCoy
• Thomas Fonnesbech og Morten Grønvad m.fl.
• Mathias Petri
Sangerinder:
• 1: Miriam Mandipira
• 2: Mette Juhl
• 3: Marie Fisker
Der ligger allerede et arrangement fast, nemlig d. 05.11.16 – Sunding/Vinding i
samarbejde med Musikforeningen.
Programstart efterår fra 04.09.16.
Vi vedtager at sige ja til Lars Ole´s tilbud i bilag 1.
Søren kan nu gå i gang med forhandlinger med musikerne på den prioriterede liste.
Carsten undersøger via Lars Ole mulighederne for at oprette en speciel billetgruppe til
Jazzclubbens medlemmer, så de kan book´e billetter på billetnet. Vi er kun
interesserede, hvis prisen er 80, - og der ikke er ekstra gebyr.
Ad 5. Økonomi og kasse.
Peder fremlægger afsluttet driftsregnskab for 2015 med overskud på 2.089,86 ,
foreløbigt driftsregskab for 2016 samt publikumsoversigt for koncerterne i 2016.
Ad 6. Evt.
Peder har fået forespørgsel om annoncering i Ugeavisens ”Vores Sønderborg”. Det er
umiddelbart meget dyrt ift. det udbytte vi forventer heraf.
Hanne har fået en henvendelse om ide til Jazz ifm. med Rigriderfesten (lørdag) .
Vi foreslår Wonderbrass.

