Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub.
Tirsdag d. 21.02.17 hos Carsten.
Tilstede: Carsten, Søren, Peder, Kristian, Poul, Ulla , N.C og Hanne
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Godkendt – Carsten drøfter igen med Christianskirken ift. arrangement med Hans
Ulrik.
Ad 2. Siden sidst- koncerter, praksis og oplevelser.
Per Arnoldi har meldt tilbage til Carsten, at han var yderst tilfreds med arrangementet
d. 22. Januar.
Fin koncert med Jansson/Ulrik – bortset fra lydproblematik.
Ad 4. Status på forslag vedr. programlægning efterår 2017.
Der er ændringer ift. Define festival, hvorfor Jazzclubben ikke er med dette efterår.
Ift. koncert med Præstholm d. 26. Nov. Vi takker nej, da der allerede kun er levnet
plads til få af bestyrelsesmedlemmernes ønsker.
Indtil nu ser programmet således ud:
10.sept. Kathrine Windfeldt BigBand
17. sept. Kira Skov /Hess (LO)
5. oktober (torsdag) hOpening. Jeppe Gram, Lennart Ginman og Maggie Björklund
(LO)
8. oktober Denzel Sinclar´s, G. Earle, J. Templeton
22. oktober Kutimangoes – evt. film i DOXX-bio d. 18.oktober)
3. eller 10. December Christmas.Jazz m. Jacob Fischer og Christina Bülow.
Der er plads til et til to arrangementer yderligere. Forslag:sangerinder: Claudia
Campagnol – Ellen Anderson – Clara Vuust Group evt. Christina Dahl. I øvrigt
forslag om Vuust /Esbjerg. ( N.C. vil forespørge Dybbøl kirke) Jacob Christoffersen.
Igen diskussion omkring, hvordan vi overholder vores hensigtserklæring og
programprofil.
Der aftales flg. deadlines for opstilling af bruttoønsker ( hvert bestyrelsesmedlem
medbringer liste med ønsker):
Bestyrelsesmødet i juni -17 ift. forårssæson – 18
Bestyrelsesmøde i september – 17 ift. efterårssæson -18
Endvidere at der til hensigtserklæringen tilføjes, at der kan book´es ift. ” et godt
tilbud” efter aftale med formanden.
Se programprofil/hensigtserklæring - udsendes sammen med dette referat.
Ad 5. Opfølgning logo m.v. – herunder valg af trøjer.
Der er kommet nyt scenetæppe
Medlemskort er trykt og under uddeling
Plakater med program
Stor annonce i JazzSpecial – næste gang indrykkes i mindre udgave
Der er trykt klistermærker til brug for kuverter m.m.
Vi vælger at få fremstillet sweatshirts til mandlige bestyrelsesmedlemmer og skjorter
til kvindelige bestyrelsesmedlemmer– med lille logo foran. Kristian og Carsten
bestiller i løbet af ugen. Der fremstilles T-shirts med stor logo foran til salg.

Ad 6. Fastsættelse af dato for generalforsamling.
Fastsættes til onsdag d. 3. Maj kl. 17.00 på Sønderborghus. Ulla spørger Gerda –
alternativt Per Ulrik ift. dirigentfunktionen.
På valg er: Poul, Søren, Ulla og Hanne, samt suppleant N.C.
.
Ad 7. Økonomi. Kasse og medlemmer
Regnskab for 2016 er færdigt og klar til revision. I 2017 har vi pr. dato indbetaling fra
84 medlemmer.
Ad 8. Evt.
Der er en fejl i programmet ift. koncerten med Veronica Mortensen. Rettes til
koncerten søndag – og i pressemeddelelserne samt på Hjemmesiden.
Næste bestyrelsesmøde aftales til mandag d. 12.06.17.

