Århus Jazzklub
Generalforsamling 17. marts 2105
Formandens beretning v/ Elo Michael Pedersen.
Et stort glad velkommen til alle, der i aften viser Århus Jazzklub interesse i
at komme til den årlige generalforsamling. Må vi få energisk, positiv
generalforsamling med gode meningsudvekslinger.
Jazzklubben har jo 15 års fødselsdag i år, lad os få 15 gode år mere.
Jazzklubben har en bestyrelse der går godt i spænd sammen, en
bestyrelse der favner bredt og dækker hinanden ind. En bestyrelse der
arbejder godt sammen for at udbrede Århus Jazzklub`s eksistens, specielt
i det østjyske. Bestyrelsen har været god til at holde trit med økonomien
trods klubbens store bredde musikprogram 2014 og her i 2015 –
Kassereren vil senere redegøre for økonomien…
Jazzsæsonen går jo fra først i oktober til, ja igen først oktober…. Siden
sidste generalforsamling, har vi afholdt 4. forårskoncerter – 8. koncerter i
jazzfestivalen – 9. efterårskoncerter – 1. julefrokost – 1. jazz under
juletræet og 8. forårskoncerter….. Her i 2015 tar` vi lidt andre tiltag med
klubben…. Noget gør vi selv, andet gør vi sammen med Hos Anders. Vi
har stor bredde i musik genre inden for Trad, New Orleans, Swing, blues.
12. forårskoncerter – 1. koncert ud af huset på ”Det gamle Gasværk” 22.
april – 1. fødselsdags koncert, 15 år for klubben på Telefontorvet - 6 juni.
– 8. i jazzfestivalen – 9. efterårskoncerter – 1. julefrokost og igen jazz
under juletræet 19. december…… Dvs. i 15. - 33. koncerter….
Vi har fået kæmpe ros for musikprogrammet 14. og 15. Vi skal tidligere ud
en før, for at booke, der er sket en ændring i klubberne i det ganske land.
Musikprogrammet overalt, ligger færdigt - lang tid før sæsonen`s
jazzarrangementer løber af staben… Det gør bare det, at det er svært
med det spontane.
Julefrokosten, den kommer vi nok ikke uden om ??? En - måske svipser,
delte vandene 50/50 …. Bestyrelsen har taget til efterretning, fremover
kun jazz til julefrokosten –Og så behøver vi ikke snakke mere on
julefrokosten 14.

Medlems tallet er dd. 255/260….. Vi holder fremgangen på ca. 30 flere
medlemmer vi fik i 14. – Vi har også haft en fremgang på frokostjazzen
om lørdagen….13…. 61… betalende – 14…. 69 betalende. Og de første 8.
koncerter i foråret 15… 77. betalende pr. arr.…. Vores mål er at der
kommer 80/ 90 betalende hver gang…… Måske realistisk, måske
urealistisk ????? Vi må arbejde for det sammen – Medlemmerne og
bestyrelsen er alle ambassadør for jazzklubben…. Vi må alle gøre det
bedste, for at sprede kendskabet for jazzklubben….. Det er glædeligt at
se, folk møder tidligere og tidligere ind til frokostjazzen – får sig en god
snak og et par madder, inden musikken spiller løs.
Tak til jer der trofast møder op, uden jer havde vi jo ingen klub. Er der
medlemmer eller andre, der har ideer til hvordan klubben får fat i nye
sponsor, annoncør, eller på andre måder kan få økonomisk hjælp til at
vider udvikle vores jazzkoncerter…. Måske fonde ? .. Er vi lydhøre.
Aviserne, medierne – er blevet gode til at skrive om os, vi er med her og
der, hver lørdag  Både i kalender og som omtale…. Kultunaut, aoa på
nettet er vi også med i, her kan man søge efter jazz – Ja, så står vi også
der …. Vores facebook.com/aarhusjazzklub og www.aarhusjazzklub.dk
bliver løbende opdaterer…. Jazzprogrammet/bladet der i efteråret,
kommer i et nyt flot layout, uddeles overalt i Århus og lidt udenfor – 2
gange årligt….. Vi har også opslag i Dansk Jazz og Dansk trad. Jazz 18172037 .. Så vi gør meget for at fortælle om klubben og vores koncerter.
Hos Anders….. Her har vi fået jazzkontrakten fornyet, denne gang for 2 år.
En kontrakt der bruges som drejebog for samarbejdet og afviklingen af
jazzen, både inde på Hos Anders og ude i teltet i jazzfestivalen…. Hos
Anders har og er ved at gøre flere tiltag for bedre afvikling af
frokostjazzen.. Ny forhøjet scene, der mangle lidt justeringer – højtaler,
lydanlæg er hængt op på vægen – taburetter er indkøbt til trængende
siddende….. Hos Anders, arbejder også på en ny facadeudsmykning, hvor
jazzklubben bliv integreret i ….. Det er en god ide, hvis vi/Hos Anders
kunne få skilte ud i busgaden og på strøget – hvor der står frokostjazz
mm. Stor tak til personalet på Hos Anders, specielt Henrik og Gitte der
gør et kæmpe arbejde, for at vi lørdag efter lørdag, får og har en dejlig
frokostjazz.

Hos Anders og Jazzklubben har fået løst de problemer der var sidste
jazzfestival med, om teltet nu måtte være på Telefontorvet…… Fremad,
skal vi bare søge. Der er udarbejdet tegninger/plan som kommunen, Hos
Anders og jazzklubben er enige om 
Samarbejdet med de samvirkende jazzklubber ( jazzjylland ) er et godt
sted at mødes og snakke om hvordan jazzen trives i de forskellige egne af
jylland… -og den er meget forskellig, men lærerigt….. Et har vi nu lært,
syntes vi selv – vi gør det nu ikke så ringe  vi er den klub der var
repræsenteret på forårsmødet 15. der afholder flest koncerter… 33. til os
og 27. til Silkeborg –Og så har vi 3 sæt, hvor de fleste andre jazzklubber,
kun har 2 sæt…. Men økonomien, visse steder i landet er meget bedre
end vores. Medlemskontingentet er i de fleste klubber 250/300 kr.
årligt…. Men så er entreen 120/150….. Satte vi entreen op over 100 kr,
vil der så komme nogen ned på Hos Anders ? , nej!
Jazzfestivalen bliver igen afholdt uge 28/29 – Vi er med fra 11 juli til 18.
juli… 8. koncerter i teltet på Telefontorvet sammen med Hos Anders.
Sidste år lovede man fra generalforsamlingen lovede jazzfestivalens
formand, Bispeteltet ville ikke spille entre fri jazz og blues indenfor vores
rammer, når vi spillede på Telefontorvet… Men da festivalen løb af staben
var der 5 koncerter i Bispeteltet, der var entre fri i samme tidsrum som vi
spillede… Vi har henstillet til bestyrelsen i jazzfestivalen om at respektere
hvad de har lovet. Der er jo blot 200 meter mellem teltene.
Vi er jo afhængig af entre indtægten. Vi fik dog en underskudsgaranti på
kr. 12.000…….. samarbejder er generelt godt i jazzfestival regi.
Stor tak til bestyrelsen, dørudvalget, generalforsamlingens ordstyrer,
referent, revisorerne, klubbens IT-mand Kildall, Ta selv foto
Også en stor tak til Aarhus Kommune og statens Kunstråd for økonomisk
tilskud….. Tak til sponsor og annoncør, støt dem de støtter jazzen.
Klostercafeen skal da også have en tak for, som vanligt at hygge om
jazzklubben her ved generalforsamlingen.
Hvad med fremtiden for jazzklubben, den ser lovende ud. Vi har i
fællesskab, skabt et unikt jazzmiljø på Hos Anders… Vi hører ofte fra
musikere der har spillet for os sige ” Det I har her, finder man ikke andre
steder i Danmark, det ping pong der er mellem orkesteret og publikum er

unikt. Et publikum der er jazzkender og har glæden ved at være sammen
–Og så gør det ikke noget, at de snakker  )
Det er svært at holde humøret nede i Århus Jazzklub, tak for ordet. 

