Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Onsdag d. 02.10.19 hos Carsten
Tilstede: Carsten, Peder, Kristian, Ulla , Søren, Charlotte, Gerda og Hanne.
Afbud : Niels
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt – med tilføjelse af et punkt 7a: Beklædning
Ad 2.Godkendelse af sidste mødes referat 12.06.19
Godkendt - husk at sende kommentarer/rettelser til Hanne umiddelbart efter
udsendelse af referat.
Ad 3. Siden sidst
Vi refererer diverse jazz-oplevelser fra Jazzfestival i hhv. København, Aarhus og
Ribe.
Vore to afholdte koncerter efterår 2019 har været velbesøgte – publikum har været
begejstrede.
Ad 4. Opfølgning på program for forår 2020- opfølgning af de sidste aftaler m.v. og
tidsplan vedr. distribution.
Fint program ligger klar ift. 6 koncerter -der mangler kun kontrakt ift. Live Foyn
Friis.
Carsten rykker for presse fra Jacob Artved.
Lars Ole planlægger 4 koncerter – heraf én på en søndag.
Vi planlægger at have trykte programmer klar til julekoncerten d. 08.12.19
Der sendes breve ud med program til medlemmerne før jul – med reminder om
betaling af kontingent for 2020.
Ad 5. Ønsker til efteråret 2020 – ny bruttoliste med forslag til program efterår 2020
Ift. forslag fra Kim Menzer – sendt til Peder: Søren taler med Kim Menzer ift. at
foreslå, at hans tilbud kan arrangeres i et samarbejde med den nye jazzklub i
Sønderborg.
Vi opstiller flg. bruttoliste ift. ønskede kunstnere:
Tobias Wiklund
Bo Stief
Sofie Gottlieb
Jacob Venndt
Anders Bergcrantz
Henrik Bolberg
Søren Sigumfeldt
Christina Dahl
Snorre Kirk
Heine Hansen Trio
Marc Bernstein-Good People
Signe Juhl – julekoncert
Sammensætte en kvartet af lokale musikere

Ad 6. Fremrykning af forhandling om samarbejdsaftale – bilag medsendt.
Vi diskuterer tidsplanen og aftaler nyt møde d. 26.11.19, hvor dagsordenen primært er
samarbejdsaftalen med Sønderborghus.

Ad 7. Økonomi og kasse
Peder fremlægger regnskab.
Ad 7 a. Beklædning
Ulla undersøger muligheden for lyseblå skjorter med logo til hele bestyrelsen.
Ad 8. Evt.
Vi vil gerne have medlemskort uden årstal – i fire farver – i første omgang bestilles en
portion i næste års programfarve .( uden årstal)
Hanne Rømer spiller afskedskoncert d. 06.10.19 i Sønderjyllandshallen
Nyt møde d. 26.11.19.

