Referat af den 29. ordinære generalforsamling i Jazzklub 93 Holstebro
Onsdag 09.03.2022.

Formanden, Alice Gjellerod, bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.
1. Valg af dirigent: Mogens Sørensen blev valgt
2. Formandens beretning:
Jazzklub 93 har, i foråret 2021, ikke været i stand til at afholde de planlagte arrangementer
på grund af Corona.
Formanden betegnede det som ” Det forsømte Forår” og ”Det Hyperaktive Efterår”.
Af de planlagte arrangementer blev dog 6 afviklet i efteråret samt 1
samarbejdsarrangement med Jazz Night / Klassiske Dage.
De aflyste forårsarrangementer blev genplaceret i efteråret på nær 1, som blev flyttet til
januar 2022.
Året blev afsluttet med 107 medlemmer, faldende antal grundet Corona.
Foruden etableringen af musikarrangementer, foretager bestyrelsen bl.a. diverse projektbeskrivelser, sponsoransøgninger og evalueringsbesvarelser.
Foreningen har ønsket et mere fast spillested, og Søren Ørnsø, et mangeårigt medlem,
ydede en stor indsats. Det resulterede i, at foreningen takkede ja til et medlemskab af
Foreningen Laden som nyt spillested.
Økonomien blev holdt med grønne tal på bundlinjen.
Sponsorer, offentlig støtte og medlemskaber er det økonomiske fundament for at lave
musikaktivitet.
Foreningen er blevet begunstiget med kr. 5.000,-fra Holstebro Kommunes
genoprettelsesfond til Projekt Medlemshyring.
Stor tak til Holstebro Kommune og Statens Kunstråd, og til vores sponsorer.
Tak til Dogan og Ismael fra Under Klippen og Ekte samt deres medarbejdere.
Tak til Tobaks Fabrikken v/ Rune Bach og hans altid venlige personale.
Tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.
Tak til Søren Ørnsø for research af spillesteder.
Tak til Mogens Sørensen for hans pr- arbejde.
Tak til vores mænd.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Det reviderede regnskab blev gennemgået af Revisionsfirmaet Beirholm v/ Tina.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen:
a) Medlemskontingent forbliver uændret, kr. 200,- pr person.
Godkendt
b) Ny tilføjelse til vedtægterne § 8:
Stk. 4 Tegningsregel:
Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.
Godkendt
5. Forslag fra medlemmer:
Søren Ørnsø havde stillet et forslag om, at han kunne blive 3. suppleant.
Det kan ikke lade sig gøre iht. Vedtægterne.
Bestyrelsen har foreslået et apendix til §6, stk. 2:
”Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte diverse ad-hoc-udvalg, som kan inkludere
foreningens medlemmer.”
Godkendt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Inger Lise Rasmussen og Bodil Hare blev genvalgt
Ellen Lillemose Christiansen blev valgt som suppleant.
7. Eventuelt:
Der blev debatteret, hvordan vi hyrer nye medlemmer.

Referenter: Inger Lise Rasmussen og Ellen Lillemose
Bearbejdet af sekretær Bodil Hare

