Referat af generalforsamling i Århus Jazzklub den 17. marts 2015.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab.
4 b. fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer – Jesper på valg og genopstiller
7. Valg af 2 personer til bestyrelse – Holger og Ellen på valg og genopstiller.
8. Valg af 2 suppleanter – Bjarne og Henrik på valg og genopstiller.
9. Valg af kritisk revisor samt en revisor suppleant.
10. Eventuelt
Ad 1) Frode blev valgt og konstaterede derefter, at der var indkaldt til generalforsamling
rettidigt og at den derfor var beslutningsdygtig.
Ad 2) Ellen blev valgt til referent.
Ad 3 ) Formand Elo aflagde sin beretning, der blev godkendt. Beretningen kan læses på
klubbens hjemmeside.
Ad 4) Kasserer Jesper aflagde sin beretning og fremlagde regnskabet. Der blev spurgt lidt
ind til regnskabet, der derefter blev godkendt. Beretning og regnskab kan læses på
klubbens hjemmeside.
Ad 4 b) Generalforsamlingen blev enige om at fastholde kontingentet på kr. 300.
Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer, men bestyrelsen havde to
forslag til ændring af ordlyd i vedtægterne:
§1 Foreningens navn, formål og hjemsted ændres til:
”Foreningens navn er Århus Jazzklub. Foreningen bestræber sig på at præsentere et bredt og varieret
musikprogram af høj kvalitet. Det er foreningens formål at støtte og bevare den tradionelle jazzmusik med
toner af New Orleans jazz, ragtime, swing, dixieland, revivaljazz,
gipsyjazz, blues, gospel m.m. i Stor Århus”
§2 – medlemsforhold ændres til:
”Optagelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse, på hjemmesiden
www.aarhusjazzklub.dk eller når jazzklubben afholder jazzarrangementer. Med navn, adressse, evt.
telefonnr. og mailadresse.”
Ad 6) Jesper blev genvalgt.
Ad 7) Holger og Ellen blev genvalgt.
Ad 8) Bjarne og Henrik blev genvalgt.
Ad 9) Frode blev genvalgt som kritisk revisor og Peter Værktøj blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 10) Sonja spurgte hvorfor billetter til julefrokosten var væk med det samme – at de var solgt på
forhånd. Elo svarede at sådan forholdt det sig ikke. Billetterne bliver først solgt på den
aftalte dato. Bjarne foreslog at der kunne oprettes et udvalg, der skulle finde ud af om
julefrokosten kunne afvikles på anden måde.
Frode foreslog at jazzklubben kunne afholde koncerter på Vestergade 58. De er
interesserede i at samarbejde med Århus Jazzklub. Der var bred enighed blandt
medlemmer og bestyrelse om at frokostjazzen forsat skal afholdes hos Hos Anders.
Man kan måske afholde et enkelt aftensarrangement på Vestergade 58.
Frode takkede for god ro og orden.

