Referat bestyrelsesmøde i Sønderborg Jazzclub
mandag d. 15.april hos Søren
Til stede: Carsten, Søren, Kristian, NC, Niels og Ulla
afbud: Hanne
ad 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med rettelser for datoer i pkt 4 og 5, rettes til efterår 2019 og forår 2020.
ad 2: Godkendelse af sidste mødes referat 31.10.18
Godkendt.
Ad 2a: Søren forslår tidligere konstituering umiddelbart efter Generalforsamlingen
Ad 2b: Carsten har ikke nået at følge op på rabat samarbejde med andre jazzklubber i omegnen.
ad 3: Siden sidst
- det har ikke været nødvendigt at afholde bestyrelsesmøde, da alt kører som aftalt
- der har været et meget højt musikalsk niveau på koncerterne i foråret 2019, lidt mere svingende i efteråret 2018. Vi
tilstræber at holde det høje niveau, da publikum udtrykker deres tilfredshed og møder flittigt op til koncerterne
ad 4: Sidste gennemgang af program for efterår 2019. Opfølgning og korrektur.
- efterårsprogrammet er godkendt. Kristian og Carsten kan gå i gang med at udfærdige det trykte program
- Peter kommer med input til medlemsbrevet
ad 5: Forslag og status til program forår 2020
I samarbejde med Sønderborg Teater opføres en forestilling om Miles Davis og hans liv, Driving Miles den 8.3.2020 kl
15 på Sønderborghus. Efterfølgende afholder vi 1 times koncert med de 4 musikere, der spiller i forestillingen.
Forslag til koncerter forår 2020:
Der overføres 4 emner fra sidste liste:
Søren Lee trio
Live Foyn Friis
Cecilie Strange evt. m Jørgen Emborg
Jakob Artved
Nye forslag:
Mads Hansen
Wiklund
Alvin Queen
Jan Harbeck
Flere forslag og prioritering på næste bestyrelsesmøde 12.juni !
Ad 6: Generalforsamling torsdag 2.maj kl 17 i Biblioteket
Gerda Strandholdt er dirigent. Regnskab og vedtægter er klar.
På valg:
Niels Chr., Ulla, Hanne og Søren. De sidste 3 genopstiller. Hanne kan ikke være til generalforsamlingen, men har
skriftlig tilkendegivet genopstilling.
Ad 7: Økonomi og kasse
Peter gennemgår regnskabet for 2018. Resultatet er positivt. Vi kommer ud med et lille overskud.
Medlemmer pr 1.4.2019 er på 102 + symfoniorkestret + løbende nye indmeldelser. Vi begynder at få flere medlemmer
syd for grænsen.
Ad 8: evt.
a. kontrakten som regionalt spillested skal forhandles til efteråret
b. pkt til vores næste bestyrelsesmøde – udspil til ny kontrakt/samarbejdsaftale med Sønderborghus
c. den ny etablerede jazzclub – New Orleans Jazz Sønderborg - hilses velkommen
referent:
Ulla Warming

