
Referat fra 

   

Ordinær generalforsamling i Jazzklub 93 Holstebro 

(21. ordinære generalforsamling) 

  
Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.30 

på Bowl 'n' Fun, Holstebro 

  
Dagsorden – jvf. § 5 i vedtægterne: 

  
1.  Valg af dirigent. Mogens Sørensen blev valgt. 

  
2.  Formandens beretning og godkendelse heraf: Tak til de 

fremmødte for at støtte op om den 21. generalforsamling i 
J93. Klubben har d.d. næsten 200 medlemmer, og flere 
kommer sikkert til i årets løb, selv om der er sket en lille 
nedgang i de senere år. Men det skal slås fast, at et 
permanent, stort medlemstal er en uundværlig faktor for 

klubbens drift. 2013 bød på 10 jazzarrangementer fordelt på 
Kielgasten og Bowl'n'Fun, herunder et ekstra julearrangement 
med Doc Houlind All Stars. Bestyrelsen har haft møder forud 
for hvert arrangement, samt en del opsøgende virksomhed for 
at skaffe sponsorer til arrangementerne. Udbydelse af 
sponsorlodder på kr. 1000 og opefter har vis sig at være en 
succes. Tak til alle sponsorer for deres støtte. Desuden er 
tiden gået med aktiviteter med at skaffe kvalitetsmusik, skrive 
ansøgninger og lave PR for klubbens arrangementer. 

    Første halvår i 2014 byder på månedlige arrangementer dels 

på Kielgasten og dels på Bowl'n'Fun, samt et 
samarbejdsarrangement med Sinne Eeg på Holstebro 
Musikskole den 1. maj. 

    Tak til bestyrelsen, til RMS Revision, til de fremmødte og til 
dirigenten. 

    Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
  

3.  Godkendelse af det reviderede regnskab. Vores revisor 
Per Lund Nielsen fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt 

godkendt. 
  



4.  Fastsættelse af kontingent for 2015: Uændret for enlige. 
Rabatten på kr. 25 for samboende afskaffes i 2015. 

  
5.  Indkomne forslag fra medlemmerne: Følgende blev 

drøftet: aftenarrangement med spisning - bestyrelsen 
overvejer forslaget. Sponsorordning for foreninger, hvis 
medlemmer så kommer gratis ind, blev afvist af deltagerne. 
Indførelse af årskort blev også afvist. 

  

6.  Bestyrelsesmedlem Inger Lise Rasmussen samt suppleant 
Kurt Rasmussen var på valg og blev genvalgt. Jytte Thomsen 
ønskede ikke genvalg. I stedet blev Bodil Svenstrup nyvalgt. 
  

7.  Eventuelt: Almindelig diskussion samt tak og gaver til revisor 
og dirigent. Sinne Eeg kommer 1. maj på Musikskolen - 
samarbejdsarrangement. 

  
      Jytte Thomsen / MS 

 


