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Formandens beretning v/ Elo Michael Pedersen
Velkommen til generalforsamlingen 2016 . En stor tak til jer der viser Jazzklubben interesse i at
komme til den årlige generalforsamling. Må vi få en positiv generalforsamling – Må vi få en
generalforsamling med gode meningsudvekslinger og ideer til tiltag der gør vores jazzklub bedre,
nu vi er gået ind i klubbens 16ènde år.
Bestyrelsen i klubben har det godt sammen, vi spænder bredt og dækker hinanden godt ind i
klubbens arbejde og virke. Har samme opfattelse af dørudvalget som man vist godt kan betragte
som en klub i klubben, på den gode måde. – Takker for det god samarbejde. 
Medlemstallet ligger støt ens år for år dd. er vi 268 medlemmer i Jazzklubben.
Man kan dog undre sig over hvor få musikere der er medlem af Jazzklubben – Vi blev jo stiftet i
takt med at spillestederne lukkede her og der sidst i 90érne…
Ernst Hornslet og Bjarne Juul mfl. var af den opfattelse, der fortsat skulle være et jazz spillested
med Den Traditionelle Jazz i hovedsædet, så de stiftede Jazzklubben…. Og det må vi jo sige, det var
en god ide.
Musikpublikum til vores koncerter er stille og rolig opadgående. 2013, 2014 og 2015 som de
bedste år, mens vi har været på Hos Anders, -og her har vi været siden foråret 2008.
Selvom vi bor til huse i Danmarks næst største by, er vi en lille jazzklub med få publikummer – hvis
vi sammenligner os med fx Silkeborg – Odder – Haderslev – Ribe - Esbjerg…… Dog hev vi alligevel
ca. 2000 publikummer exc. Jazzfestivalen ned på Hos Anders.
Vi må alle være ambassadør for jazzklubben, stort set er det Tordenskjolds soldater der møder op
lørdag efter lørdag – Det vil jo være dejligt med lidt nyt blod  Klubben skal jo gerne fortsætte
mange år fremad.
Hvordan gør jazzklubben så opmærksom på sig selv - Vi løbende opdatere Hjemmesiden – FB –
sender opslag til Dansk Jazz, Traditionel jazz, Blues News…… aoa, kultunaut….. sender opslag om
koncerter til diverse aviser….. Sender jazzprogram ud 2 gange årligt – laver plakater, folder,
postkort….. Vi deltager i møder i bla. JazzJylland – jazzfestivalen Aarhus og har et samarbejde med
andre jazzklubber spec. i det midtjyske….. Vi kan nok ikke gøre mere – har dog et ønske om at vi på
en eller anden måde kan komme ud i det offentlige rum og fange strøg gæster.
Vores musikkalender var fyldt i 2015 / Et fantastisk alsidigt musikprogram, her var noget for
enhver smag. - 12. forårskoncerter på Hos Anders – 1. aftenkoncert (22/4) på Det Gamle
Gasværk i Brabrand, sammen med Borup booking, Jazz og Folk Teltet og Hos Anders /175
publikummer – 1. friluftskoncert på Telefontorvet (6/6), jazzklubbens 15 års fødselsdagskoncert
En fantastisk dag med mange feststemte mennesker, og så var det den dag sommeren kom til
Aarhus. ( 200 mennesker )
Jazzfestivalen ( 11/7 – 16/7 8. koncerter i jazzteltet på Telefontorvet. ( 1226 stk. publikum )
10. efterårskoncerter – 1. julefrokost…….. 33 koncerter blev det til. 

Musikgenren er blevet rigtig god og bred, generalforsamlingen vedtog jo nyt slogan sidste år.
” Vi svinger Traditionelt ” – med toner af ” New Orleans- Revival – Gipsy Jazz - Ragtime – Swing –
Blues og Gospel…… Jazzåret bød på nye som gamle kendinge af klubben, alle blev taget godt imod
af jazzpublikummet……. Vi oplever fra de store medlemsbesøgte jazzklubber, en misundelse på
antallet af koncerter vi afholder, og så de store navne vi har på programmet. Vi kan vist godt være
stolte af os selv.
2015 var et godt jazzår, -og 2016 fortsætter….. 10. forårskoncerter på Hos Anders – 1.
aftenkoncert ”Tribut to Papa Bue” i Den Blå sal i Klostergade 37. ( Vil nævne at der er solgt 134
billetter dd. ud af 150 ) – 1. friluftskoncert, Telefontorvet 11. juni
Jazzfestivalen 2016 er også planlagt, 8 koncerter - orkestrene er booket….. Som noget nyt starter
vi om fredagen og springer søndag over ( tynd dag ) ( 8 juli – 16 juli ) ( Postkort er allerede nu på
gaden for festivalen. ) Det forlyder fra pålideligkilde at af Jazzteltet på Telefontorvet - ikke skal
slås med Bispeteltet i år – de vil ikke spille entre fri musik i vores genre, i tidsrummet vi holder
koncerter  Vi har igen i år en form for samarbejde med Cockney Pub ( Jazz i gyden ) Fx afholder
vi koncert fra 15.30 til 18.30 og Cockney starter kl. 19.30 til 22.30.
Efterårsjazzen, er vi så småt begyndt at se på, men vi har ikke booket nogen endnu – Vi må i
forsommeren ud i jazzorkestre junglen og se hvad der rører sig af både gamle som nye tiltag. 
Som sagt er Jazzklubbens virke og musikprogram – meget afhængig af Tilskud fra stat og
kommune, sponsor og annoncør….. Og al`den entre indtægt vi kan få ind…… Jo bedre økonomi – Jo
mere musik  Så er der ideer til nogen der vil være sponsor eller annoncør, så tager vi gerne imod.
Det er jo ingen hemmelighed at klubbens sponsor har og er med til at gøre klubben til det den er i
dag…..Der skal i hvert fald lyde en stor tak, til førnævnte der har støttet os – nogle nye, andre
gamle der har støttet os gennem mange år.
Hos Anders, ja her har vi jo været siden foråret 2008 og til dd. har vi afholdt (189+30) 219
koncerter her Hos Anders, det gælder Inde på Hos Anders, friluftskoncerter og jazzteltet i
jazzfestivalen ( som vi startede med i 2013 ) Vi har været rigtige glade for samarbejdet med Hos
Anders….. Specielt har vi været glade for jazzklubbens forlængede arm i Henrik og Gitte – en rigtig
stor tak til dem….. Siden 2009/2010 har Klubben og Hos Anders haft en eller form for kontrakt –
Enten mundtlig, håndskreven eller som siden 2013 udformet som en rigtig kontrakt. Der også er
en drejebog for afviklingen af jazzen her. Der har altid været blandede meninger og holdninger til
at der er og har været jazz på Hos Anders, blandt personale og stamgæster, alle har ikke været lige
positiv stemt. Kontrakten skulle fornyes her i foråret 2016 - Men på nuværende tidspunkt har
jazzklubben endnu ikke forhandlet en kontrakt hjem. En kontrakt der egentligt bare skulle
underskrifter på, da den var den samme som 2014 og 2015……. Men Hos Anders v/ Anders og Berit
( bogholderen ) har ændret samarbejdsvilkårerne, både på det økonomiske og det musiske – Vi
har fået en kraftig beskæring af det reklametilskud Hos Anders årligt har betalt til klubben siden
2009, samtidig vil de ikke være med til at holde jazzfestival 2017 i den form vi har afholdt den
gennem de år vi har været på Telefontorvet, der vil ikke være telt i jazzfestivalen fremover. Deres
ide er friluftskoncerter og koncerter inde på Hos Anders….. Yderligere vil de heller ikke være med
til at holde julefrokosten i den form som vi har nu – også her rammes vi på økonomien. For øvrigt
havde vi en rigtig rigtig god julefrokost på alle måder  Bestyrelsen arbejder videre med kontrakt
– samarbejdsvilkår – økonomi og afvikling med Hos Anders……Men måske må vi i gang med at
finde anden måde/andet sted at afvikle klubbens jazzarrangementer fremover ????
Det var vist ordnerne for nu - tak

