Referat af generalforsamling i Århus Jazzklub d. 13. marts 2018.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand – Elo Pedersen var på valg
8. Valg af 1 person til bestyrelsen – Jørgen Nielsen var på valg
9. Valg af 2 suppleanter – Bjarne Søgaard og Henrik Poulsen var på valg
10. Valg af kritisk revisor for 2 år – Frank Pedersen var på valg
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år – Tove Schriver var på valg.
12. Evt.
Ad 1) Frode Holm blev valgt, som straks konkluderere at generralforsamlingen var rettidigt
indkaldt og derved beslutningsdygtig.
Ad 2) Ellen Ravn blev valgt.
Ad 3) Formanden aflagde sin beretning. Den kan læses på hjemmesiden:
www.aarhusjazzklub.dk. Bjarne fortalte om klubbens aftenarrangement i jazzfestivalen
d. 19. juli 2018 kl. 19:30 – 22:00. Der blev opfordret til at at man tog venner med.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 4) Kassereren aflagde sin beretning og gennemgik regnskabet. Der blev spurgt ind til
tilskudet fra stat og kommune. Regnskabet blev godkendt.
Både beretning og regnskab kan læses på hjemmesiden.
Ad 5) Kontingentet blev fastholdt på de 300 kr. pr. år.
Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7) Elo blev genvalgt.
Ad 8) Jørgen Nielsen blev genvalgt
Ad 9) Bjarne Søgaard og Henrik Poulsen blev genvalgt.
Ad 10) Frank Pedersen blev genvalgt
Ad 11) Tove Schriver blev genvalgt
Ad 12) Et medlem roste bestyrelsen for deres indsats. Et andet medlem spurgte til måden at
håndtere adgangen til julefrokosten på. Hun syntes, at det er koldt at stå udenfor at vente
på at komme ind. Elo sagde at bestyrelsen ville gå i tænkeboks omkring det.
Et tredje medlem spurgte til om man ikke kunne reservere bord til frokostjazzen, hvis man
f.eks. havde fødselsdag og ville invitere gæster. Bestyrelsens holdning er, at det kan man
ikke. Det er først til mølle princippet.
Der blev talt om repertoiret og om man kunne ønske nogen særlige bands. Man kan godt
komme med forslag til bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afviklet på 40 minutter i god ro og orden.

