Referat af generalforsamling i Århus Jazzklub d. 15. marts 2016

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab.
5. Fastlæggelse af kontigent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand – Elo Pedersen på valg
8. Valg af 1 person til bestyrelse – Jørgen Nielsen på valg
9. Valg af to suppleanter – Bjarne Søgaard og Henrik Poulsen på valg
10. Valg af 1 kritisk revisor for 2 år – Frank Pedersen på valg og valg af 1 revisor suppl.
for 1 år – Peter Værktøj på valg
11. Evt.
Ad 1) Frode blev valgt til ordstyrer.
Ad 2) Ellen blev valgt til referent.
Ad 3) Elo fremlagde sin beretning, hvor han bl.a. fortalte om arrangementer – både tidligere og
kommende. Der blev også talt om problemer for den nye kontrakt med Hos Anders,
da man ikke helt kan blive enige om fremtidige vilkår. Der blev diskuteret om man skal
prøve at finde et andet sted at afholde klubbens arrangementer eller om man skal afholde
færre koncerter, da der ikke er så mange penge til rådighed.
Formandens beretning blev taget til efterretning og kan læses på hjemmesiden:
www.aarhusjazzklub.dk
Ad 4) Kassereren fremlagde sin beretning og oplyste bl.a. at der er 269 medlemmer af jazzklubben.
Kassereren fremlage regnskabet og oplyste at der var 255 kr. i overskud for 2015.
Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet godkendt. Begge kan læses på
hjemmesiden: www.aarhusjazzklub.dk
Ad 5) Kontingentet forblev uændret kr. 300 om året.
Ad 6) Bestyrelses foreslog en ændring i vedtægtens §4 der lyder:
”Forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal sendes skriftlig (mail tilladt) senest på ugedagen før generalforsamlingens
afholdelse”
ændres til:
”ændringsforslag der ønskes behandlet, fremsendes skriftlig (mail tilladt) til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse”.
Denne ændring blev vedtaget.
Ad 7) Elo Pedersen blev genvalgt til formand.
Ad 8) Jørgen Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Ad 9) Bjarne Søgaard og Henrik Poulsen blev genvalgt som suppleanter.
Ad 10) Frank Pedersen blev genvalgt til kritisk revisor. Peter Værktøj var ikke til stede og havde
ikke givet tilsagn om genvalg, så i stedet blev Tove Schriver valgt til revisor suppleant.
Ad 11) Der var ikke noget til dette punkt.

