Årsberetning 2021 Sønderborg Jazzclub

En revideret og ny samarbejdsaftale mellem Sønderborg Jazzclub og Sønderborghus blev indgået
for perioden 2021 – 2024 og lå klar fra årsskiftet 2021. Rammen er blevet udvidet, således der er
taget højde for de almindelige prisfremskrivninger. Herudover understøtter Sønderborghus som
Regionalt Spillested fortsat Sønderborg Jazzclub med de praktiske dele som omfatter lydmand,
flygelstemning og adgang til salg af diverse drikkevarer.
Billetpriserne er ligeledes blevet justeret ved samme lejlighed. Det koster nu kr. 100,- for
medlemmer af Sønderborg Jazzclub mod tidligere kr. 80,- Billetpriserne har ikke været reguleret i
mere end 10 år, så nu er denne del også på plads. Der er også indgået en aftale med Jazz6000 i
Kolding, hvor medlemsprisen er blevet til en gensidig aftale med de samme gældende vilkår.
Det er den tredje aftale, der er indgået parterne imellem. Den første aftale lå i perioden 2013 –
2016 og den anden aftale lå i perioden 2017 – 2020. Det har været af afgørende betydning, at alle
aftaler er blevet politisk godkendt i Sønderborg Kommune og ligeledes af Kulturstyrelsen, som
varetager Musikloven, hvor spillestedsområdet er del af den samlede lov. Det betyder, at der er
lokal politisk legitimitet af aftale grundlaget, der som nævnt samtidig er konfirmeret af
kulturstyrelsen.
Når jeg nævner dette, skyldes det selvfølgelig først og fremmest at samarbejdsaftalen giver
Sønderborg Jazzclub et økonomisk grundlag, men det er samtidig en meget fornem aftale, idet
netop armlængdeprincippet er gældende, som det bærende princip i den faglige kuratering af
musikken. Jeg vil også gerne kvittere lederen for Sønderborghus Lars Ole Hansen for dette, fordi
Sønderborg Jazzclubs kurtering har aldrig været til diskussion. Det viser at, Sønderborghus´
bestyrelse og ledelse besidder den helt dybe forståelse for de principper i den kulturpolitik der føres
i dette land. For at skære det helt ud i pap er det jazzclubbens bestyrelse, der her er eksperterne og i
forhold til programtilrettelæggelsen. Det er i denne sammenhæng bestyrelsens suveræne ret.
Beretningsåret 2021 har desværre været præget af corona pandemien. Bestyrelsen måtte på den
baggrund aflyse 4 koncerter, som vi dog fik rykket til efteråret med undtagelse af Gunde On Garner
og Mimi Terris, men jeg kan konstatere at vi fik foråret nogenlunde samlet op. Efteråret blev så til
gengæld lidt tætpakket med 10 koncerter inkl. to jazzkoncerter i Sønderborghus´ regi.
I forbindelse med fordelingen af koncerter på søndage er der endvidere i den nye samarbejdsaftale
indgået en forpligtende fordeling, der indebærer at bestyrelsen disponerer over ulige uge i første
halvår og lige uge i andet halvår. I 2022 bliver der byttet om, så det er ulige uge i første halvår og
lige uge i andet halvår. Det kan umiddelbart lyde meget millimeterdemokratis, men det sparer
parterne for mange diskussioner og mails frem og tilbage. Det giver samtidig en bedre fordeling af
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koncerterne, når det især gælder foråret hvor påske og andre helligdage kan udfordre en passende
fordeling af antallet af koncerter.
Det lave aktivitetsniveau skyldes selvfølgelig corona situationen. Der blev kun afholdt ordinær
generalforsamling den 13. juni 2021 og et enkelt bestyrelsesmøde den 13. oktober i 2021. Desværre
har medlemstallet også været lidt for nedadgående og der var ca. 100 personlige medlemmer ved
årsskiftet og Sønderjyllands Symfoniorkesters personaleklub havde ca. 40 medlemmer.
Der annonceres og dokumenteres på Sønderborg Jazzclubs hjemmeside og facebook. Især
billedsiden er være at notere sig, da alle billederne faktisk har en meget høj standard. Tak til
Kristian for denne indsats. Sønderborg Jazzclub er også en del af den kommunale tilflytterservice,
hvilket indebærer at nye tilflyttere får tilbud om gratis billetter til de forskellige kulturelle tilbud i
Sønderborg Kommune.
Tak til bestyrelsen og især Thorkild som er trofast frivillig i bar og altid klar med en hjælpende
hånd.
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