Referat af generalforsamling i Århus Jazzklub d. 14. marts 2017.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning, samt fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af kasserer – Jesper på valg og genopstiller
8. Valg af to personer til bestyrelse – Holger og Ellen på valg og genopstiller
9. Valg af to suppleanter – Bjarne og Henrik på valg og genopstiller
10. Valg af 1 kritisk revisor for 2 år – Frode er på valg, valg af 1 revisorsuppleant for 1 år – Tove
Schriver er på valg
11. Evt.
Ad. 1) Frode blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor
beslutningsdygtig.
Ad 2) Ellen blev valgt.
Ad 3) Formanden aflagde sin beretning og den kan læses på klubbens hjemmeside:
www.aarhusjazzklub.dk
Ad 4) Kassereren aflagde sin beretning og fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
Klubben har bestræbt sig på at hyre flere 5 mands bands i stedet for 6 og 7 mands bands
for at spare penge. Både beretning og regnskab kan læses på hjemmesiden.
Ad 5) Kontingent på kr. 300 fastholdes.
Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7) Jesper blev valgt.
Ad 8) Holger og Ellen blev valgt.
Ad 9) Bjarne og Henrik blev valgt
Ad 10) Frode blev valgt til kritisk revisor og Tove blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 11) Der blev diskuteret om hvordan vi kan tiltrække flere publikummer til koncerterne.
Flemming K. roste bestyrelsen og foreslog at man hyrede unge musikere for at tiltrække
unge tilhørere. Man konkluderede at de unge nok kun kommer for at høre lige det ene
orkester, hvor de kender musikerne. Ukendte bands tiltrækker måske ikke så mange
publikummer, men vi er nødt til at være alsidige i klubben og spille forskellige genre for at
opnå tilskud fra stat og kommune. Jørgen mente at det måske er biorytmer hos publikum
der afgør om de vil høre musik eller ej. Inge synes godt om vores alsidighed og synes
at Hos Anders er et godt sted. Bodil foreslog at man rykker efterårssæsonen, men så
kommer vi for tæt på jul. Jørgen nævnte at man også har den mulighed at man kun spiller
hver anden lørdag, men det er nok heller ikke løsningen, da vi jo er forpligtet til at spille et
vist antal koncerter.
Peter spurgte om hvordan vi reklamerer for klubben – der deles programmer ud, via
Facebook, på hjemmesiden, alle arr. lægges ind på www.kultunaut.dk, der bliver sendt
program til Stiften, Aarhus Onsdag, delt ud af folders, postkort, plakater m.m.
Der var forslag om at lave nye T-shirts med logo. Forslag om at reklamerer på TV.
Forslag om at inviterer en højskole til lav entré til at komme og høre en koncert.
Forslag om at finde unge lokale musikere for at opdyrke et yngre miljø af både musikere
og tilhørere.
John Steen synes at det egentlig går meget godt som det gør og det balancerer jo.

