Århus Jazzklub
Generalforsamling 14. marts 2017
Formandens beretning v/ Elo Michael Pedersen.

Velkommen til generalforsamling 2017. Dejligt at se jer der vil
bruge en tirsdag aften på Århus Jazzklub. Håber vi får en positiv
generalforsamling, med kreative, gode forslag/ideer og
meningsudvekslinger til hvordan vi kan gøre Jazzklubben bedre
på alle niveauer
Bestyrelsen arbejder godt sammen, vi favner bredt – dækker
hinanden godt ind, alle er villige til at tage en tørn for klubben.
Vi har været gode til at holde trit med økonomien, fundet
besparelser, nye tiltag – vores budget holder, trods en
tilbagegang i medlemstallet ( 223 mod 270 i 2015 ) Entre
indtægterne ( musik publikum ) til frokostjazzen er også faldet
lidt, mest i forhold til 2015, som er det bedste år mens vi har
været på Hos Anders. Alligevel ligger 2016 i top 3 ud af de 9 år vi
har været lavet frokostjazz. Annoncør og sponsor er også lidt på
tilbagetog. . Annonce tilskuddet fra Hos Anders er i 2016 som
2015. Dog med 5% mindre tilskud i jazzfestivalen  – Tilskuddet
fra Aarhus Kommune og Statens Kunstråd er på samme niveau
som de sidste mange år. Kassereren vil senere redegøre for
økonomien, kan dog godt oplyse at vi har overskud, og mere end
de 255 kr i 2015 
Vi takker naturligvis alle vores samarbejdspartner, uden den –
ingen jazz. 

Hos Anders – her vil vi godt takke for samarbejdet. Klubben og
Hos Anders ligger i øjeblikket i forhandling om jazzkontrakt (
efterår 2017, forår og jazzfestival 2018 ) Jazzklubben, musikerne
og jazzgæsterne holder meget af den stemning, intimiteten og
sjæl der er på stedet når vi afholder frokostjazz  Der skal lyde
en stor tak til Henrik og Gitte, for uden dem så var det ikke gået.
De er 2 personer der brænder for Hos Anders og Jazzklubben.
Dørudvalget – Uden dem ingen penge i kassen, entreen er en
meget vigtig del af jazzklubbens virke/overlevelse – specielt her i
2017 hvor vi har set at der til frokostjazzen kommer ca. lige
mange medlemmer, ikke medlemmer om lørdagen.
Vi ser også at folk kommer tidligere og tidligere, de første møder
ind kl. 10.40 – Ofte er maden udsolgt kl. 12.00.
Så det er dejligt at se at mindst en fra dørudvalget er på sin
såkaldte plads kl. 11.00  Det store ryk ind er jo mellem kl. 11.00
og 12.30….. Alle skal betale entre fra kl. 12.00  Det er også
bestyrelsens opfattelse at dørudvalget går godt i spænd
sammen, man kan vel kalde dem en klub i klubben på den gode
måde. Også til dørudvalget skal der lyde en stor tak 
Musikkalenderen 2016 har været fyldt med genre i god, bred og
humørfyldt/fodvippende glad jazz.  Vi vedtog jo sidste år nyt
slogan ”Vi swinger traditionelt” med toner af ” New Orleans –
Revival – Gipsy – Ragtime – Swing – Blues og Gospel ” Vi har
oplevet her i 2016 at mange Jazzklubber i Jylland/fyn har mistet
deres tilskud fra Kommune og Stat pga. for meget ensformigt
musik, og uden dette tilskud kan vi vist godt dreje nøglen om 
Hvad har foråret så budt på ?  10 frokostjazz lørdage – 1
Dansejazz aften i ” Blå Sal ” Klostergade - 2 friluftskoncerter på
Telefontorvet

I JazzTeltet på Telefontorvet under jazzfestivalen – 8 koncerter 
Efteråret har budt på  10 frokostjazz lørdage og 1 julefrokost 
I alt 32 koncerter, da vist helt OK 
Dvs, vi har honoreret 171 musikere, og så spillede Løten Storband
gratis på Telefontorvet, den ene af friluftskoncerterne.
2720 personer har besøgt os og betalt entre, derudover har vi
haft besøg af sponsor, dørudvalg, bestyrelse, musikgæster og
fotografer  plus alle de der mødte op til friluftskoncerterne. 
Her i 2017 forår har vi 2 frokostlørdage tilbage – Dansejazz i ”Blå
Sal” 8. april med Paul Harrison band & Camilla Ernen ( 8 – 10
billetter tilbage ud af 150 stk )  10. juni har vi friluftskoncert på
Telefontorvet med Cotapaxi…. Jazzfestivalen starter fredag 14
juli med Sam & The Soulmates….. Efterårsprogrammet starter op
noget før end vi plejer, 23 september med Miriam Mandipira, et
tilbud vi ikke kunne afslå 
Hvordan kommer klubben mere på landkortet ? – hvordan
kommer vi mere ud til jazzfolket ? Vi udsender jazzprogram 2
gange årligt. udgiver jazzfolder, plakater og postkort  Sender
løbende jazzarr. til diverse aviser og kultunaut  Har
hjemmeside og facebook side  Vi deltager og samarbejder med
bla. JazzJylland/Fyn og Jazzfestivalen.
Det er vigtigt at vi alle ( medlemmerne ) er ambassadører for
jazzklubben…. Deler alt hvad Jazzklubben sender ud på nettet,
hanker op i omgangskredsen og får dem med til jazzen  Har
man kendskab. Ideer til nogen der vil være annoncør eller
sponsor, så er klubben meget modtagelig – vi skal jo gerne
eksistere mange år fremover 
Århus Jazzklub - Er et unikt socialt fællesskab med musik af
højeste karat  Vi hører ofte fra musikerne sige ” Det I har her

findes ikke andre steder i Danmark ” Den intimitet, nærhed, og
ping pong mellem musikken og jazzgæsterne er med til at få en
stor oplevelse  I har et publikum der er glade og nyder at være
her  Ja – Det er svært at holde humøret nede i Århus Jazzklub 
Tak for ordet 

