Ordinær generalforsamling i Århus Jazzklub
afholdt i
Kloster Cafeen d. 22/3-2011.

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer
2: Valg af referent
3: Formandens beretning
4: Kassererens beretning, fremlæggelse af regnskab – herunder fastsættelse af
Kontingent.
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg er kasserer. (Jesper Navne på valg)
7: Valg af øvrig bestyrelse. (2 på lige år, 3 på ulige år – Holger og Ellen på valg)
8: Valg af 2 suppleanter. (Ole og Elo på valg)
9: Valg af 2 kritiske revisorer. (Frode og Ida på valg)
10: Evt.
Referat:
ad.1: Frode Holm valgt. Frode konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
og derved beslutningsdygtig.
ad.2: Lisbeth Bilde valgt.
ad.3: (Formand Bjarne Søgaards beretning er linket på hjemmesiden, og kan her
læses i sin fulde længde...) Formanden takkede for tilliden, der blev vist ham sidste
år, da han overtog det tunge hverv efter Jørn Okbo, og tilkendegav ligeledes at han
overtog jobbet med en vis bæven. Denne blev dog gjort til skamme grundet positive
medlemmer og en ualmindelig god og loyal bestyrelse. Økonomien så ikke for lys ud,
men dette er nu rettet op, og klubben har en solid kapital i ryggen. Der er afholdt 25
arrangementer – de fleste med tilfredsstillende fremmøde. Formanden omtalte

medlemsfordelene – bl.a. mulighederne for at komme ind til medlemspris i de
øvrige jazz-foreninger i Østjylland. ”Højere” lød det fra ukendt gæst i salen, hvis røst
mindede mistænkeligt om Henriks, da Bjarne udtrykte sin store tilfredshed med
samarbejdet med ”Hos Anders”. Stedet modtager altid publikum og gæster positivt
og muntert, smørrebrødet er fremragende, og julefesten med det hemmelige
orkester var en stor succes. Til slut takkede formanden Jørn Kildall for den nye
hjemmeside, hvor det er muligt at blogge. Lissi, som blev udnævnt til æresmedlem i
2010, og nu har mulighed for at komme gratis ind på sit eget værtshus, fik også varm
tak!
Bjarne udtrykte sin bekymring for at glemme nogen i taksigelsesrunden, som
omfattede Statens Musikråd, Aarhus kommune, annoncører, sponsorer,
bestyrelsen, medlemmerne, afviklingsudvalget, og personalet ”Hos Anders”.
Sluttelig opfordrede formanden til, at forsamlingen i salen sendte en varm tanke til
Kirsten Nathansen med ønsket om snarlig bedring…
ad.4: Kasserer Jesper Navne fremlagde resultatopgørelsen for 2010 og udtrykte sin
tilfredshed med det positive overskud. Klubben har p.t. 236 medlemmer mod 280
sidste sæson. I 2009 lød underskuddet på 17.821 kr. Dette er nu vendt til et
overskud på 54.871 kr.
Sponsorater har udløst 32.900 kr. Dette er i høj grad Elos fortjeneste! Der er
anvendt 0 kr til bestyrelsesmøder. Elo tilføjer, at yderligere sponsorer står på spring
– bl.a. er Nordea muligvis aktuel som hovedsponsor. (John Steen Poulsen udtrykker
sin dybe forundring over så stor interesse beton- og byggebranchen har i
jazzmusikken, og opfordrer ligeledes bestyrelsen, til at bruge flere midler på sig
selv!)
Kassererens regnskab godkendes med rungende applaus…
ad.5: Der er 2 indkomne forslag. Dog kan det ene forslag, som omhandler
differencen i entrepris mellem medlemmer og ikke-medlemmer ikke behandles,
men blot diskuteres, da dette suverænt afgøres af bestyrelsen. Forslaget om at
kontingentbetalende medlemmer med studiekort kan komme ind til halv pris møder
stor tilslutning.

ad.6: Jesper Navne vælges.
ad.7: Holger og Ellen vælges.
ad.8: Ole og Elo vælges.
ad.9: Ida og Frode vælges.
ad.10: Ove refererer til værditilvækst-debatten og foreslår mere ”fryns” til
medlemmerne. Formanden påpeger, at det først er nu klubbens økonomi evt. kan
bære dette… Elo foreslår, at der installeres fjeder på døren til dametoilettet, således
at visse kuldskære damer ved bord 1 får bedre vilkår. Der bevilges en fjeder i
ædelmetal!
Ove får ordet og bevilger alle medlemmer af Århus Jazzklub 10 % på køb foretaget
på ”Hos Anders”. Stor applaus!
Lica fortæller, at gamle optagelser fra Jazzradioen nu bliver overført til digitalt
medie. (Mere information vil følge…)
Efter 3 kvarter sluttede generalforsamlingen i glad og god stemning.
Således opfattet:
Lisbeth Bilde.

