Referat af den 27. ordinære generalforsamling i Jazzklub 93 Holstebro
Onsdag 19.02.2020.

1. Valg af dirigent. Mogens Sørensen
2. Formandens beretning
I spilleåret 2019 har Jazzklub 93 Holstebro været i stand til, at fastholde alle
planlagte aktiviteter som tidligere.
Vores musikaktiviteter for 2019 var 10 arrangementer, 6 på Tobaks Fabrikken
og 4 på Hotel Schaumburg.
Desuden var der 4 samarbejdsarrangementer på Subhuset, Vendersgade.
Vi afsluttede året med 157 medlemmer, et fald på 18 i forhold til året før. Det
samlede antal publikummer til de ordinære arrangementer var på 865,
En stigning på 38.
Spillestederne i 2019 var Tobaks Fabrikken og salen på Hotel Schaumburg.
Vi vælger at spille på Hotel Schaumburg efter ønsker fra publikum og
bestyrelsens skøn, om forventet deltagelse er stor.
Den fungerende bestyrelse har gennem 2019 været fuldtallig, idet Lizzie
Olesen blev valgt ind på sidste generalforsamling som suppleant.
Formanden takker bestyrelsen for et godt samarbejde.
Sponsorer, offentlig støtte og medlemskaber er det økonomiske fundament til
at kunne lave musikaktivitet.
Billedet m.h.t. sponsorer er stadig nogenlunde stabilt med enkelte udskift af
bidragsydere.
Formanden udtrykker stor tak til vores private sponsorer og den kommunale
og offentlige støtte.
Desuden en stor tak til Dogan og Ismael fra Under Klippen og deres personale
på Hotel Schaumburg.
Også stor tak til Rune Bach og hans personale på Tobaks Fabrikken for godt
samarbejde.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen. Herunder fastsættelse af kontingent for 2020.
Vi fastholder kontingentet.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg af Inger Lise Rasmussen og Bodil Hare samt suppleant Lizzie Olesen
med applaus.
7. Eventuelt.
Ros til bestyrelsen for det gode arbejde.
Snak om sponsorer. Foreningen kunne blive afhængige af private sponsorer
med tiden.
Snak om spillesteder. Bestyrelsen arbejder konstant med dette område.

Sekretær
Bodil Hare

