Ordinær generalforsamling i Aarhus Jazzklub
Afholdt i
Kloster Caféen d. 13/3 -2012

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse ( 2 på lige år, 3 på ulige år – Bjarne og Jørgen er på valg )
8. Valg af 2 suppleanter – Ole og Elo er på valg.
9. Valg af 2 kritiske revisorer – Frode og Ida er på valg.
10. valg af revisorsuppleant
11. Evt.

Referat:
Ad. 1: referat og dagsorden godkendt.
Ad. 2: Frode Holm valgt. Frode konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og derved
beslutningsdygtig.
Ad. 3: Lisbeth Bilde valgt.
Ad. 4: Svare problemer opstod, da formanden måtte erkende, at beretningen lå hjemme på
køkkenbordet! Lillebil måtte tilkaldes omgående og formanden nåede sveddryppende – men dog
rettidigt – retur til spisningen, under hvilken hyggepianist Niels Erichsen spillede dejligt. (Bjarne
Søgaards beretning er linket til hjemmesiden, og kan her læses i sin fulde længde…) Formanden
omtalte bl.a. den særdeles gode økonomi, den forøgede presseomtale, medlemmernes tolerance
overfor hverandre samt forøgelsen af antallet af yngre medlemmer. Ligeledes omtalte formanden
de 3 afholdte arrangementer i samarbejde med ”Hos Anders” i Jazz-festivallen – grundet den store
succes vil klubben i år udvide antallet af disse, og dette kræver hjælp fra medlemmerne i.f.m.
serveringsopgaver etc. I uge 29.
Afslutningsvis serverede formanden sine obligatoriske – men altid velmente – taksigelser til bl.a.
personalet Hos Anders, sponsorer og annoncører, Statens Musikråd, kommunen og ikke mindst
afviklingsudvalget.
Ad. 5: Kassererens beretning. Jesper Navne kunne proklamere, at året atter har bragt overskud.

Der er 257 medlemmer – en fremgang på 21. af koncerter er der afholdt 27, 106 musikere har
spillet og det forgangne år udviser et overskud på 25.244 kr. !!
Trods mindre kulturstøtte bevirker de flinke sponsorer, at optimismen fortsætter. Der var ingen
spørgsmål til regnskabet, så dette blev vedtaget enstemmigt.
Ad. 6: behandling af indkomne forslag. – Paragraf 7 foreslås ændret.
Oprindelig ordlyd: ”Foreningen forpligtes udadtil af formanden eller kassereren plus et
bestyrelsesmedlem. Ved salg og/eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den
samlede bestyrelse.”
Ændringsforslag : ”Foreningen forpligtes udadtil af formanden eller kassereren. Ved salg og/eller
pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.”
Ændringsforslaget blev vedtaget med stemmer fra over 2/3 af de fremmødte.
Ad. 7: Valg af bestyrelse – Bjarne Søgaard og Jørgen Nielsen genvalgt.
Ad. 8: Elo modtager genvalg og genvælges. Ole Gjermandsen genopstiller ikke. Tenna
Schaldemose opstiller og vælges.
Ad. 9: Frode og Ida genvalgt.
Ad. 10: På kraftig opfordring modtager Lone valg.
Ad. 11: Under evt. redegør Bjarne Søgaard for problemerne omkring d. 31/3, hvor English Defence
League ”gæster” byen. Som konsekvens af dette vælger klubben at lukke denne lørdag. (Om
muligt kan Vestre Jazzværk evt. spille i Jazzugen.) Herefter kunne formanden efter et samlet
tidsforbrug på 39 minutter takke for god ro og orden.

Således opfattet: LB

