Referat af den 26. ordinære generalforsamling i Jazzklub 93 Holstebro
Onsdag 27.02.2019.
1. Valg af dirigent: Mogens Sørensen
2. Formandens beretning:
Resume:
2018 har været et fremdrifts år. Det har vist sig på flere måder: øget publikumsdeltagelse
og -involvering, stigning i antal af medlemmer, nyt tidligere spillested, nye sponsorer,
MobilePay og ikke mindst økonomisk fremgang.
Vi afsluttede året med 175 medlemmer, fremgang på 6, og samlet antal af publikum er
steget med 57 flere end i 2017.
Spillestederne var primært Tobaks Fabrikken. Et enkelt, og sidste arrangement, blev
afviklet på Bowl´n´Fun og foreningens 25 års jubilæum blev afviklet på Anlægspavillonen.
Julearrangementet blev afholdt på Hotel Schaumburg. En stor succes med 180
publikummer. Bestyrelsen havde allerede booket arrangementet i januar 2019 samme
sted.
Så fremover har vi atter to spillesteder.
Vores musikaktiviteter for 2018 endte på 10 ordinære arrangementer og 4 samarbejdsarrangementer.
Den fungerende bestyrelse har gennem 2018 været en smule amputeret, da vi manglede
suppleant nr. 2. Det betød, at vi måtte trække på flere frivillige kræfter blandt vores
medlemmer. Dejligt at folk, uden tøven, takker ja til at give en hånd med, når det kniber.
Sponsorer, offentlig støtte og medlemskaber er det økonomiske fundament til at kunne
lave musikaktivitet.
Mht. sponsorerer er billedet nogenlunde stabilt, og det er lykkedes at få 2 nye: Vestjyllands
Høreklinik og Salon Zig-Zax. Gråkjær var derimod en enlig svale!
Formanden udtrykker en stor tak til vores private sponsorer og den kommunale og
statslige støtte.
Desuden en stor tak til Dogan og Ismael fra Under Klippen, der var med til at genoplive
salen på Hotel Schaumburg.
En enkelt spørgsmål til formandens beretning vedrørende økonomien på Hotel
Schaumburg.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Regnskabet gennemgået. Regnskabet viste grønne tal på bundlinjen.
Enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet for 2020 på 200,00 per person.
Enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Alice Gjellerod, Lis Søndergaard, Erik Lund samt suppleant Lis Jønsson.
Valg af suppleant nr. 2: Lizzie Olesen.
7. Eventuelt:
Ros til bestyrelsen for det gode arbejde.
Snak om Roxy Malt som spillested.
Snak om, hvordan vi kan tiltrække unge mennesker. Måske ved brug af Face Book?
Ønske om et aftenarrangement, evt. på Hotel Schaumburg.
Snak om vores deltagelse i Vinterjazz.

Sekretær
Bodil Hare

