Formandens beretning til generalforsamlingen i AARHUS JAZZKLUB d. 12-03-2013
Jeg vil gerne begynde med at sige velkommen til de fremmødte, som igen i år viser interesse for vort
arbejde i bestyrelsen, og for klubbens fortsatte beståen!
Endnu et år er gået godt for klubben. Vi har haft et fint besøgstal til vore arrangementer og der har været
mange gode musikere på besøg, hvilket har holdt humøret højt hos såvel bestyrelsen som publikum!
I det forløbne år har vi afholdt 30 arrangementer- igen i samarbejde med ”HOS ANDERS”, og som før sagt
med gode besøgstal. Økonomien i klubben har det rigtig godt, og dette vil Jesper senere redegøre for.
Jazzfestivalteltet var et nyt tiltag fra vores side, og vi lagde ”blidt” ud med få arrangementer- og vi må sige
at det blev en succes, med fyldt telt hver dag! Denne succes vil vi følge op i det kommende år med
koncerter hver dag i perioden 13-7 – 20-7 2013. Dette vil kræve frivilligt arbejde fra medlemmerne, som jeg
hermed beder om hjælp.
Den lokale presse har heller ikke i det forgangne år været særligt interesserede i at omtale vores virke- og
det er jo lidt beklageligt, men vi jo klaret os alligevel. Vi må så håbe, at den får øje på os i det næste år. At vi
alligevel kommer ud til en masse mennesker, via Facebook og andet, kan vi jo takke Kildall og fotograferne
Mogens, John og Michael for, og det være hermed gjort!
Vores program har fået nyt layout, og vi er faktisk stolte over resultatet, som gør, at det bliver revet væk fra
de steder hvor det bliver omdelt, og det siger jo lidt om, at nysgerrigheden for hvad vi laver, er stor! Det har
desværre ikke haft indflydelse på vort medlemstal, som igen i år ligger på ca. 250. Der er kommet nye til og
desværre har vi også mistet nogle, så jeg vil gerne bede jer om at tage venner, bekendte og andre med, når
I går i klubben, samt omtale os alle de steder hvor I kan!
Samarbejdet med de samvirkende jazzklubber (Jazzjylland) fortsatte også i dette år, og det er inspirerende,
at se og høre hvad andre klubber laver, og vi får gennem dette tiltag bud fra turnerende orkestre fra ind- og
udland. Er man interesseret, kan man følge med i, hvad der sker i det jyske jazzforum på jazzjylland.dk.
Vi havde en enkelt aflysning pga. forventede uroligheder i byen. Disse udeblev heldigvis, og vi vil gerne sige
tak til Vestre Jazzværk for deres måde at tage aflysningen på.
Vores julefrokost var igen en succes. Vi havde et forrygende godt ”HEMMELIGT ORKESTER”, nemlig
”FAVORITTES”, som tog alle med storm. Igen havde vi et mindre overskud, og det er jo dejligt. Vi havde på
opfordring nedsat antallet af billetter, som blev revet væk i løbet af en time. Det var for så vidt godt, men
det afstedkom også nogle beklagelser fra de, som ikke kom med- det beklager vi også. Har nogen mod på at
arrangere en julefrokost i år, hvor der kan være flere, og som nogle også savner, et sted hvor der kan
danses, skal de være hjerteligt velkomne til det! Vi takker i hvert tilfælde Ulla og den altid flinke stab ”HOS
ANDERS” for deres arbejde for klubben!

Når der skal takkes, skal vore annoncører, sponsorer og donorer til amerikansk lotteri også have en stor tak.
Også tak til Statens Musikråd og Århus kommune for deres tilskud (samt ros for vores initiativer i
jazzmiljøet), samt tak til Kaj for plakater. Tak også til Lissi for stadig at åbne sine døre for os, til Niels
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Erichsen for at spille for os under spisningen her, til Kildall for sit arbejde på hjemmesiden og med
programmet, til afviklingsudvalget, som bl.a. gør at vi får penge i kassen og til sidst tak til vores
medlemmer, som gør, at vi har en klub! Og tak til dem jeg muligvis har glemt! (skal vi klappe?)
Til sidst en stor tak for samarbejdet med bestyrelsen- et samarbejde, der har været hyggeligt og givende i
de 12 år, jeg har siddet med. Jeg har besluttet mig for at gå ud af bestyrelsen- og dermed som formand,
men vil naturligvis være den nye bestyrelse behjælpelig med råd og vejledning, hvis det ønskes. Jeg er
sikker på, at den nye bestyrelse stadig vil arbejde optimalt på at få den traditionelle jazz til at leve i Aarhus,
og jeg ser med glæde frem til at det må lykkes! Jeg vil gerne sige tak for de mange pæne ord jeg har fået for
min tid som formand- det varmer jo i denne kolde tid. Ellen har også valgt at trække sig, og hun skal have
en stor tak for det arbejde hun har lagt i bestyrelsesarbejdet, samt for hyggen ved de møder hun har lagt
hus til! (skal vi klappe igen?). Den eksisterende bestyrelse vil gerne pege på de 2 bestyrelsessuppleanter Elo
og Tenna, som nye emner til ny bestyrelse, da vi ved, at de vil arbejde for at den traditionelle jazz stadig vil
have det rigtig godt i Aarhus!
Dette var ordene – længe leve AARHUS JAZZKLUB!
Bjarne Søgaard, afgående formand.
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