Referat af den 25. ordinære generalforsamling i Jazzklub 93 Holstebro
Onsdag 07.03.2018 i Fællesbebyggelsen, Tjørnevej 50, Holstebro.
1. Valg af dirigent: Mogens Sørensen
2. Formandens beretning:
Ved udgangen af 2017 er det overordnede billede stabilisering – stabilt
medlemstal – og bedre økonomi.
Det samlede antal publikummer er øget i forhold til 2016.
Spillestedet var igen primært Tobaks Fabrikken med et enkelt arrangement
På Bowl’n’Fun og vores forrygende 25 års stiftelsesfest på Anlægspavillonen.
Vores sponsorat fra Bowl’n’Fun er ophørt, og stedet er lukket for ombygning.
De ønsker ikke fremover at afholde vores arrangementer.
Det skal fremhæves, at vi må have to spillesteder, så længe Holstebro
Kommune ikke kan tilbyde at huse os uden vederlag. Bestyrelsen har været,
og er stadig, i gang med at finde alternative spillesteder.
Vores musikaktiviteter for 2017 endte på 11 arrangementer: 9 ordinære frokostjazz, et spise-dansearrangement og et udendørs i anledning af Holstebro
Festuge.
Samarbejdsarrangementer med Odin Teatret og øvrige musikarrangører blev
primært til omtalte gratis udendørs arrangement med Creole Catz.
Vores sponsorer, offentlige støtte og medlemskaber er vores økonomiske
fundament.
Vi har 12 kendte sponsorer. Vi mistede støtte fra Kirurgisk Klinik Vestjylland,
der desværre måtte lukke. Til gengæld meldte Gråkjær Staldbyg sig under
fanerne.
Formanden takker samtlige sponsorer, offentlige som private.
På trods af økonomisk støtte fra alle samarbejdspartnere og publikumsindtægter, kommer Jazzklub 93 Holstebro også i år ud med røde tal på
bundlinien.
Det positive er, at underskuddet i 2017 er væsentlig mindre end året før.
Kommentarer til formandens beretning: Nogle publikummer kommer ikke på
Tobaks Fabrikken, da de mener, der er pladsmangel.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Regnskabet blev gennemgået.
Der var et enkelt spørgsmål.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen: Ingen.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Forskellige forslag om spillesteder blev fremsat:
Talent Campus – egner sig ikke
Schaumburg
Den nye cafe ´i forhenværende Sportigan.
Endvidere blev det kommenteret, at Holstebro mangler et spillested, evt.
drevet med frivillige.
Bestyrelsen kontakter Holstebro Kommune.
6. Valg af bestyrelse:
På valg var Inger Lise Rasmussen og Bodil Hare samt suppleant Kurt V.
Rasmussen.
Inger Lise Rasmussen og Bodil Hare blev genvalgt.
Kurt V. Rasmussen ønskede ikke genvalg.
Valg af suppleant står åben indtil videre.
Hvis nogen er interesserede, kan vi invitere dem med til møder som frivillige.
7. Eventuelt:
Lise Norre foreslog et evt. arrangement på Odin Teatret, men der mangler
mad og spiritusbevilling.
Et medlem har tilegnet Jazzklub 93 en samling jazz cd’er.
Bodil Hare
sekretær

