Generalforsamling i Århus Jazzklub den 18. marts 2014

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (valgt for 2 år i lige år)
7. Valg af bestyrelse (valgt for 2 år – 1 bestyrelsesmedlem i lige år)
8. Valg af bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år)
9. Valg af kristisk revisor ( valgt for 2 år – 1 revisor i lige år)
10. Eventuelt.

Ad 1) Frode Holm blev valgt til ordstyrer. Frode konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og derved beslutningsdygtig. Frode nedsatte et afstemningsudvalg bestående af Alex og Per.
Der blev indsamlet fuldmagter til brug for afstemninger.
Ad 2) Ellen R. Ravn blev valgt til referent.
Ad 3) Formand Elo M. Pedersen aflagde sin beretning om jazzklubben, som det går godt for.
Der er kommet 30 nye medlemmer i 2014.
Beretningen kan læses på hjemmesiden.
Ad 4) Kassereren Jesper Navne aflagde sin beretning om økonomien og fremviste et regnskab,
som ser fint ud. Dette kan ses på hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt.
Det skal undersøges om der kan opnås momsfritagelse for klubben. Kontingentet er uændret
kr. 300 om året.
Ad 5) Der var forslag om en vedtægtsændring, idet der i vedtægten stod, at man ikke kunne betale
kontingent kontant. Dette er nu ændret til, at kontingent kan betales kontant ved indmeldelse.
Der var et forslag om ændring af klubbens logo. Dette viste sig at være klubbens slogan på
banneret, der hænger Hos Anders ”Vi swinger tradionelt”, man ikke mente dækkede over den
musik, der spilles i klubben. Man mente ikke, at der spilles nok traditionelt jazz. Booker Jørgen
Nielsen forklarede, at det er den samme slags musik, der er spillet i de sidste 10 år, og det har
der jo været tilfredshed med. Elo forklarede at grunden til at vi får tilskud, er at der bliver spillet
noget nyt ind i mellem. De fleste synes at musikken er god, men forslagsstilleren var stadig
bekymret for klubbens fremtid og det er taget til efterretning.
Der var et forslag om at det nye rygeforbud skulle ophæves. Bestyrelsen havde indført et rygeforbud fra årsskiftet og det skabte stor debat hos medlemmerne. Der blev debatteret rigtig meget
og noget var mere sagligt end andet. Nogle af de nye medlemmer sagde, at de ville melde sig
ud igen, hvis rygeforbudet blev ophævet og en ville melde sig ud hvis det ikke blev (og det
gjorde han) Nogle mente at bestyrelsen ikke selv kunne tage sådan en beslutning og at det
derfor skulle til afstemning på generalforsamlingen.
Det blev sendt til afstemning og resultatet blev 13 stemmer for ophævelse af rygeforbud og 60
stemmer imod. Altså: der må ikke ryges ”Hos Anders”, når jazzklubben har arrangementer.
Ad 6) Elo M. Pedersen blev genvalgt som formand.
Ad 7) Ellen R. Ravn blev valgt til bestyrelsen for 1 år. Jørgen Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Ad 8) Henrik Poulsen og Bjarne Søgaard blev valgt som suppleanter.
Ad 9) Ida Madsen ønskede ikke genvalg som kritisk revisor. I stedet blev Frank Pedersen
valgt og Alex Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 10) Der var efterspørgsel af bestyrelsens navne på dagsordenen, så man ved, hvem der er hvem.
Peter K. Pedersen som havde debatteret rigtig meget, ønskede trods alt tillykke med at rygeforbudet ikke blev ophævet.
Frode takkede for god ro og orden.

