Referat af den 24. ordinære generalforsamling i Jazzklub 93 Holstebro
Onsdag 01.03.2017 kl. 19.30 i fællesbebyggelsen, Tjørnevej 50.
Holstebro.
1. Valg af dirigent: Mogens Sørensen
2. Formandens beretning:
Der er et nogenlunde stabilt medlemstal på 170 ved udgangen af 2016.
Der har været en lille nedgang i antal publikummer til vores arrangementer.
Spillestedet har primært været Tobaks Fabrikken og vores julearrangement på
Bowl’n’Fun.
Der er delte meninger om Tobaks Fabrikken, nogle positive – det er mere et
jazzsted – andre negative – der er for få gode pladser. Musikerne har været
udelt begejstrede: de er i kontakt med publikum.
Det er vigtigt at vi har to spillesteder, så længe disse spillesteder er på private
hænder, og så længe Holstebro Kommune ikke kan huse os uden vederlag.
Formanden takker samtlige sponsorer, såvel offentlige ( Holstebro Kommune
og Kulturstyrelsen) som private, og fremhæver, at disse sammen med
medlemskaber udgør vores økonomiske fundament til at kunne lave
musikaktivitet.
Mht. sponsorer er billedet relativt stabilt. For året 2016 havde vi 12 kendte
sponsorer, og deres økonomiske bidrag er uundværlige for vores drift, samt
støtten fra Staten og Holstebro Kommune.
PÅ trods af støtten fra alle disse samarbejdspartnere og publikumsindtægter,
kommer vi også i år ud med røde tal på bundlinjen.
Vores musikaktivitet var i 2016 som i de seneste mange år: frokostjazz hver
måned – dog ikke i sommermånederne. Vi afholdt 10 arrangementer ligeligt
fordelt på forår / efterår.
Fremhæves skal arrangementet med Mads Tolling Quartet med en hyldest til
Sven Asmussen, der fyldte 100 dagen efter.
Desuden et forrygende nyt jazz-bekendtskab med JazzDelux.

Kommentarer: Det er svært at få gode pladser på Tobaks Fabrikken!
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Revisoren udtrykker bekymring over, at indtægtsgrundlaget går tilbage.
Vi skal have indtægterne op!
Regnskabet gennemgået og enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen. Herunder fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning (formanden lagde jeg ud med kr.
175,- pr person) - dette blev grundigt diskuteret i lyset af et forøget
indtægtsgrundlag og en enig Generalforsamling mente, at kr.200,- årligt pr.
medlem og ingen parrabat var rimelig, fordi kontingentet i årevis ikke havde
ændret sig. Stigningen er gældende for spilleåret 2018. Under dette punkt
kommenterede flere, at en større indgangspris for ikke medlemmer kunne
skabe motivation for at tegne et medlemskab.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne :
Lise Norre kom med forslag til nye spillesteder. Slagteriet, forudsat det bliver
opvarmet, og at tage kontakt til Talentakademiet. Bestyrelsen arbejder videre
med dette.
6. Bestyrelsesmedlemmerne Alice Gjellerod, Erik Lund og Lis Lenler Søndergaard
Samt suppleant Lis Jønsson er på valg, jf.§ 6 ifølge vedtægterne.
Alle blev genvalgt.
7. Der diskuteredes om foreningens fremtid og sponsorer – hvordan skaffes de.
Forslag om at søge fonde om sponsorater, måske til enkelte arrangementer.
Endvidere at dørene til arrangementer først åbner kl. 11.30.

Bodil Hare
sekretær

