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Kære medlemmer af AARHUS JAZZKLUB.
Velkommen til endnu en generalforsamling i klubben. Jeg takker for den tillid, der blev vist mig sidste år,
hvor jeg blev valgt til ny formand. Det kom meget uventet for mig og den øvrige bestyrelse, at Jørn Okbo
trak sig fra posten, og det var da med en vis bæven, at jeg overtog hvervet. Selvom jeg har siddet i
bestyrelsen i mange år, og har ”overlevet” nu 4 ”førmænd”, og ikke er ukendt med de forskellige
procedurer ,var jeg en smule nervøs for at løfte arven.
Med en ualmindelig god bestyrelse bag mig, har dette vist sig ubegrundet, og med mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne i løbet af året, vil jeg gerne sige tak for hjælpen og støtten!
Det var ikke den mest positive økonomiske situation vi stod i. Faktisk var vi i den grad ved at køre i
økonomisk tomgang, men dette er der heldigvis blevet rettet gevaldigt op på, så vi kan gå ind i den nye
sæson med en solid kapital i ryggen. I skrivende stund skinner der en klar sol fra en skyfri forårshimmel,
og jeg håber solen vil fortsætte med at skinne varmt og lyst over AARHUS JAZZKLUB i tiden fremover!!
I årets løb har vi afholdt 21 arrangementer, incl. 2 i samarbejde med ”HOS ANDERS”, og de har alle været
godt besøgt. Med et gennemsnitligt antal gæster på over 60, er vi i bestyrelsen tilfredse med fremmødet,
og vi vil selvfølgelig opfordre Jer til møde ligeså talstærkt frem i de næste sæsoner. Til de, som ikke har
besøgt os, kan jeg kun sige: Kom-I ved ikke hvad I går glip af!!
Musikken har været efter formålsparagraffen, med få afstikkere til swing , blues og gipsye, og det vil den
helt sikkert også blive fremover. Vi har fået mange positive meldinger om repetoiret, og det er vi glade for,
idet vi har efterkommet flere ønsker fra medlemmerne.
Med hensyn til medlemstallet må vi desværre erkende, at det er faldende. Økonomisk har det ikke været
den store belastning, idet kontingentforhøjelsen sidste år har kompenseret en del for dette. Vi har for
tiden ca. 250 medlemmer, men vi vil jo meget gerne have at der er flere , der kan få del i det hyggelige
samvær, så hermed en opfordring til at skaffe nye medlemmer. Har I gode ideer til hvordan vi kan få flere
medlemmer, er bestyrelsen særdeles lydhør.
Musikernes lønninger er steget en del , mens vi har spillet ”HOS ANDERS”, og vi besluttede derfor at hæve
entre-prisen med en flad tier for de fleste arrangementer (og ved visse ,lidt dyrere orkestre med en tyver).
Dette har de fleste haft forståelse for-tak for det. Der har til gengæld lydt kritiske røster om differencen
mellem medlemspris og ikkemedlemspris. Bestyrelsens politik her er, at det er bedre at få nysgerrige
”måskemedlemmer” ind til arrangementerne, og at man kan tage venner og familie med ind, uden at man
ligefrem bliver ruineret. Det er ikke sikkert I er enige heri, og vi vil da gerne diskutere dette. Det er også
blevet sagt, at det jo ikke kan betale sig at melde sig ind i klubben, hvis man ikke kommer hver gang!! Husk
her på, at hvis man ikke melder sig ind, har vi jo lige pludselig måske heller ingen klub mere!! Som medlem
har man desuden også fordel af, at man kan komme ind til medlemspris (mod fremvisning af gyldigt
medlemskort) til arrangementer i Ebeltoft-, Djurslands-, Randers-, Horsens og Silkeborg Jazzklubbers
arrangementer, samt til AARHUS JAZZSELSKAB og AARHUS BLUESFORENINGS arrangementer!! Desuden
giver Musikhuset rabat til medlemmer ved visse arrangementer!

Vi er stadigvæk meget tilfredse med at få lov til at spille ”HOS ANDERS”, og jeg vil her gerne sige tak for den
positive og altid muntre måde, som i modtager os, og musikerne på!! Det er dejligt at høre fra musikerne,
at de også føler sig rigtigt godt behandlet. Der skal også lyde en tak for de fine stykker smørrebrød ( eller
hvad I nu finder på), og ikke mindst for den hyggelige julefest med det ”HEMMELIGE ORKESTER”. For en
gang skyld fik vi udsolgt, og ikke noget underskud på et arrangement! Det var en rigtig julefest så: Glædelig
jul – det vil vi gerne overveje, om vi ikke skal gentage i år!
Vi har fået en ny hjemmeside, som vi er stolte over, og jeg håber at den bliver benyttet flittigt. Vi forsøger
så godt det er muligt at få de nyeste oplysninger ud til Jer, så snart vi modtager dem, og dette står Jørn
Kildall for. Hermed en tak til ham, for dette arbejde. Forøvrigt kan man blogge på hjemmesiden, men det er
der ikke mange der har gjort. Kom med noget ros eller ris, så vi kan få gang i debatten. Den lokale presse er
ikke meget for at oplyse befolkningen i Aarhus om, hvad der foregår i klubben, og det synes vi jo er
beklageligt. Når der endelig står noget om vores arrangementer kan man læse at det er enten gratis, eller
koster 90 kr. at komme ind. Vi har adskillige gange rettet henvendelse herom for at få det rettet, men
beklageligvis forgæves!
Vi har udnævnt Lissi til æresmedlem i 2010, som tak for at vi må være ”HOS ANDERS”, og hun kan nu
fremover komme gratis ind i klubben, hvor vi håber hun nyder musikken!
Økonomien i klubben vil Jesper redegøre for efter dette indlæg. Jeg kan kun sige, at det er længe siden den
har været så god! Dette skyldes jo, at vi har fået næsten det vi har ansøgt om hos Statens Musikråd og
Aarhus Kommune, vores samarbejde med ”HOS ANDERS”, vore annoncører, vores donorer til amerikansk
lotteri, vores medlemmers interesse for musikken, vores næstenmedlemmergæster og sidst, men ikke
mindst Elo`s store arbejde med at skaffe sponsorer. Det skal han have en særlig tak for!!
En særlig tak skal også lyde til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i løbet af året! Og jeg fortsætter
med en særlig tak til afviklingsholdet, til personalet ”HOS ANDERS” og til alle de andre, som har hjulpet til i
løbet af året med et eller andet! Skulle jeg have glemt nogle, skal de alligevel også have en særlig tak!
Vi skal videre med generalforsamlingen, og for at få formålsparagrafferne til at stemme, skal jeg oplyse at vi
i år (ulige år), skal vælge 2 til bestyrelsen (Jesper og Holger er på valg). Der skal vælges 2 suppleanter (Ole
og Elo er på valg), og 2 kritiske revisorer (Frode og Ida er på valg).
Jeg vil slutte med at sige, at det er dejligt vi kan være her i Klostergadecentret. Tak for den gode mad og tak
til personalet her!
Bjarne Søgaard, formand.

