Formandsberetning pr 12. marts 2019
Som i sikkert alle husker, så blev jeg pludselig formand sidste efterår. Det blev et ikke helt så spændende
år, som jeg havde håbet på.
Desværre har vi, trods et rigtigt godt program, haft for få gæster. Vi har selv til super gode orkester, været
nede på nogle og tredve betalende gæster. Det er skidt for klubben og skidt for Anders, som selvfølgelig
dermed har et begrænset salg.
Heldigvis havde vi fuld hus til under juletræet, vor humøret var helt i top. Julefrokosten var for første
gang ikke udsolgt, men vi havde en rigtig dejlig dag.
Vi har gennem alle årene prøvet om vi har kunnet gøre klubben mere spændende, for år tilbage
begyndte vi at deltage i den årlige jazzfestival. Vi arrangeret en stor udendørs koncert, som i år
bliver med Sankt Pauls Band.
Til April skal vi så prøve noget helt nyt, vi skal nemlig i fjernsynet, DK 4 har henvendt sig ang.en til
Flere koncerter , som skal optages her i Århus. Jørgen vil senere informere jer om arrangementet.
Jeg vil gerne takke alle som har været som har været så venlig at tegne annoncer og sponsorater
I vores dejlige program, uden dem vil det være svært at lave et blad. Også en tak til Elo, som stadig gør et
stort arbejde omkring bladet.
Når jeg i år har valgt at forlade bestyrelsen, er det på ingen måde fordi jeg er sur eller bitter, Jeg
har i ca.15 år deltager i bestyrelsesarbejdet, været med i kælderen ved Jørgen og Hanne, været med
til at bestemme at vi skulle flytte hen til Anders. Alle årene har jeg nydt og altid glædet mig til næste
arrangement.
Jeg vil gerne rose den nuværende bestyrelse, vi har manglet 2 , men har alligevel fået det hele til at
fungere.
For fremtiden håber jeg ,at mange flere end bestyrelsen, vil være med til at gøre klubben stor.

