Århus Jazzklub
Generalforsamling 13. marts 2018
Formandens beretning v/ Elo Michael Pedersen.
Velkommen til generalforsamling 2018. En stor tak til jer der viser
jazzklubben interesse i at komme til den årlige generalforsamling. Håber
vi får en generalforsamling med gode meningsudvekslinger og ideer, til
alles bedste – Hvordan udvikler og hvordan gør vi jazzklubben bedre,
Jazzklubben er jo en medlemsklub, der nu er gået ind i sit 18ènde år.
Bestyrelsen. Jazzklubben har en bestyrelse der går i spænd sammen, en
bestyrelse der favner bredt og dækker hinanden ind. I bestyrelsen er der
ingen forskel på om man er valgt eller suppeleant, alle arbejder for
klubben.
Vi har igen været gode til at holde trit med økonomien. Vi fortsætter af
den vej vi begyndte på i 2016 - vi prøver på at finde besparelser på
administration af klubben, herunder kontor, møder mm. Ligeledes
arbejder vi kraftigt på flere 5 mands orkestre, uden at gå ned på kvalitet.
Forskellen på et 7 mands orkester og et 5 mands er ca. 4200 kr.
Kan godt røbe, vi kommer ud med et ok pænt overskud for 2017 - Trods
7500 kr. i mindre støtte fra stat/kommune og 5000 kr. fra Hos Anders. (
Kassereren vil senere redegøre for regnskabet. ) Tak til Hos Anders og
stat og kommune.
Medlemstallet 17/18 er 226. i 16/17 var det 231. mod 270 i 15/16 – Vi
ser en større udjævning til frokostjazzen på medlemmer kontra ikke
medlemmer, lige før 50/50 – det vil så sige en lille stigning på entre
indtægterne. Det er vigtigt med medlemmer – er vi ingen medlemmer,
ingen klub….. Medlemmerne er substansen, for få medlemmer, ingen
basis for klub eksistens og tilskud fra stat og kommune .
Sponsor og annonsør er også på et lille tilbagetog, herfra skal der lyde
et stor tak, for de der holder ud .

Bestyrelsen opfordre til at alle hjælper hinanden med at få nye
medlemmer - nye sponsor og annoncør.
Dørudvalget – Uden dem ingen entre penge i kassen, entreen er en vigtig
del af jazzklubbens virke…. Dørudvalget er blevet flink til at møde op kl.
11.00 når Hos Anders åbner – nogle gange med 1 person, men ofte med
2 personer. Det er vigtigt at klubben på alle områder er klar, når
publikum ankommer, det gælder også for scenen/musikanlæget og
baren. Der er lidt forskel på hvornår publikum entreer, men ofte er
smørrebrødet udsolgt kl. 12.00……. Alle skal betale entre fra kl. 12.00 –
Dvs. fuld entre i 1 og 2 sæt og 30 kr. i det første kvarter af 3 sæt ( alt kan
jo gradbøjes efter omstændighederne, men vigtigt dørudvalget handler
nogenlunde ens…….. Der skal også lyde et stort tak til dørudvalget.
Hos Anders og klubben har et fantastisk samarbejde, vi har fået lagt
børnesygdommen bag os  Vi har en 2 årig kontrakt i hus for
frokostjazzen og jazzfestivalen – kontrakten løber til og med jazzfestival
2019. Kontrakten er tilbage på niveau 2016, vi fik jo 5000 kr mindre her i
2017 – Yderligere har vi her i jazzfestival 2018 fået 15000 kr. til et
aftenarrangement ( Det vil Bjarne nok fortælle mere om ) ……. Stor tak til
Gitte og Henrik for deres altid glade måde at betjene jazzgæsterne på –
Klubben, gæsterne, musikerne holder meget af den stemning, intimiteten
og sjælen der altid er når I er på arbejde  Også en stor tak til vores ”
nye ven ” skabsjazzeren Kurt 
Musikkalenderen 2017 har været fyldt med genre i god, bred og
humørfyldt fodvippende jazz  Foråret bød på 10. frokostlørdage - 1.
aften/dansejazz og 1. friluftskoncert i foråret – Efteråret bød på 10.
frokostlørdage og 1. julefrokost…….
I Jazzfestivalen afholdte vi 8. koncerter  ( 31 i alt ) Dvs. vi har honoreret
173 musikere til tarif el. mere  2778 personer har betalt entre,
derudover har vi haft besøg af sponsor, bestyrelse, dørudvalg og
musikgæster mm.
Hvordan kommer jazzklubben bedre ud til jazzfolket ? Noget at det vi
gør er: udsender 2 programmer årligt – udgiver Jazzfestival folder –
plakater til frokostjazz og jazzfestival – postkort/mm………
Sender løbende arrangementer til diverse aviser ( kalender og opslag )

Men – det er op til aviserne selv om de skriver om os, kalenderen er vi
dog altid I… 
Klubben har en hjemmeside, der vil blive opdateret til 2018 niveau og så
den kan bruges må mobiltelefonen i en bedre udgave.
FB…. Her er det vigtigt at vi deler og liker, får vores fb venner til at syntes
om århus Jazzklub  Får en ven, nabo, måske noget familie med til vores
jazzarrangementer ( så de har chancen for at melde sig ind i klubben  )
Her i efteråret 2018 vil vi bruge flere penge på marketing – vi vil lave 4 –
6 …. ¼ sides annoncer i Århus Onsdag. Koster selvfølgelig lidt penge, Men
vi håber at opslagene giver flere personer til klubbens
jazzarrangementer.
Det er vigtigt vi alle ( medlemmerne ) er ambassadører for klubben.
Århus Jazzklub – Er et unikt socialt fællesskab med musik af højeste
karat…… JA – det er svært at holde humøret nede  
Tak for ordet…….

