Ordinær generalforsamling i Aarhus Jazzklub
afholdt i
Kloster Cafeen d. 12/3-2013

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat og dagsorden.
2: Valg af ordstyrer.
3: Valg af referent.
4: Formandens beretning.
5: Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse
af kontingent.
6: Behandling af indkomne forslag. (Ingen).
7: Valg af bestyrelse.
8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9: Valg af 2 kritiske revisorer – Frode og Ida er på valg.
10: evt.
________________________________
Referat:
ad.1: Referat og dagsorden godkendt.
ad.2: Frode Holm valgt – Frode konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og
derved beslutningsdygtig.
ad.3: Lisbeth Bilde valgt.
ad.4: (Bjarne Søgaards beretning er linket til hjemmesiden, og kan her læses i sin fulde
længde. ) Formanden konstaterer, at endnu et år er gået godt for klubben. 30
arrangementer er afholdt, og økonomien har det rigtig godt… det nye tiltag med festivaltelt
blev en stor succes. Også julefrokosten gik forrygende, og formanden takker den flinke stab
”Hos Anders”. Ligeledes takkes pr-folkene – Kildall og fotograferne Mogens, John og
Michael.
De obligatoriske taksigelser fortsættes. Annoncører, sponsorer og donorer til amerikansk
lotteri, Kaj for hans store indsats omkring plakater, Statens Musikråd og Aarhus kommune.
Ligeledes takkes bestyrelsen for det gode og frugtbare samarbejde, samt dørudvalget og
ikke mindst alle medlemmerne, uden hvilke jazz-klubben ikke ville eksistere.
En tydeligt bevæget Bjarne Søgaard afslutter sin formandsberetning ved at proklamere, at
han at ønsker at udtræde af bestyrelsen og derved afgå som formand.

Efter formandens beretning påpeger Flemming Knudsen stilfærdigt, at formandsposten
kræver et stort arbejde, og at en ny formand påtager sig et stort ansvar – han opfordrer
Bjarne til at fortsætte på posten, men Bjarne replicerer, at hans beslutning er endegyldig.
Dog påpeger han, at han naturligvis vil stå den nye formand bi med råd og vejledning i.f.t.
opgaverne…
ad.5: Jesper Navne fremlægger årets regnskab,
og konstaterer at medlemstallet er faldet en anelse – til gengæld har der været flere til de
afholdte koncerter. Han takker sponsorerne, som i det forgangne år har doneret over
55.000 kr. Klubbens reelle overskud beløber sig til over 25.000 kr. Regnskabet vedtages
med stor applaus! (Dog påpeger John Steen Poulsen, at bestyrelsesmedlemmerne bør bruge
flere penge til repræsentation!)
ad.6: Ingen indkomne forslag.
ad.7: Bestyrelsen indstiller Elo Michael Pedersen til formandsposten. Frode udbeder sig
andre forslag og Mark Kammer melder sig, men trækker sig efterfølgende som emne til
formandsposten. Herefter vælges Elo med applaus.
Til valg til bestyrelsen opstiller Tenna, Holger, Jesper og Mark – afstemning bliver nødvendig
og Tenna, Holger og Jesper vælges.
ad.8: Til suppleantposterne opstiller Henrik, Ane, Mark og Jan Eliasen. Henrik og Jan vælges.
ad.9: Frode og Ida genvælges med applaus…
ad.10: I.f.t. kommende julefrokost foreslås Odd- Fellow-logen i Brabrand.
Holger takker B.S. -bl.a. for hans store arbejdsindsats i.f.m. jazz-festivalen. Ida takker
ligeledes B.S. for indsatsen, men må aflevere sine udlånte relikvier – bl.a. spiralen.
Til slut afdansningsbal, hvor B.S. byder Ida op, og hun må langt om længe forbarme sig over
sin amourøse tilbeder og tage en svingom…

