Referat af Jazzklubbens generalforsamling 02. marts 2018
afholdt i Kælderteatret, Nærum skole

Dagsorden :
1. Valg af dirigent og referent :
’
Mogens Jørgensen blev valgt som dirigent
Povl Kyster blev valgt som referent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
gav derefter ordet til formanden.
2. Formandens beretning :
Formand Jens Bruhn fortalte om arbejdet i 2017, som var præget af
Jazzklubbens 40 års fødselsdag, der blev fejret på behørig vis.
Formanden lagde i øvrigt vægt på vores gode økonomi og vore gode
samarbejdspartnere, som fik megen ros. Jazzklubbens medlemstal
ligger omkring 200, og man arbejder på at skabe medlemstilgang.
Beretningen blev godkendt med applaus
Se i øvrigt formandens skriftlige beretning, som vedlægges.
3. Regnskab :
Kassereren gennemgik det omdelte, reviderede regnskab 2017,
der udvider et underskud på kr. 18.000. Kassebeholdningen udgør
herefter kr. 224.695,89. Vi har i sæson 2017 haft ca 800 betalende
gæster. Kassereren gennemgik budget for 2018. Regnskab og budget
blev godkendt med applaus.
4. Bestyrelsens forslag :
Klubbens bandbooker præsenterede og gennemgik repertoireplanen
for de resterende arrangementer i 2018. Planen blev godkendt med
applaus. Bandbookeren bad klubbens medlemmer komme med ønsker
til sæson 2019.
5. Indkomne forslag :
Der var ikke indkommet forslag

www.sollerodjazzklub.dk

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer :
Følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt :
Marianne Valeur Andersen, Mie Aistrup, Poul Erik Andersen,
Niels Friis Hansen, Povl Kyster og Thomas Heilmann. Nyvalgt
blev David Devantier.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant :
Finn Hansen blev genvalgt som revisor, og Henrik Mørch Mortensen
blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt :
Tilstedeværende medlemmer ytrede ønsker om bedre siddekomfort ved
arrangementerne. Gerne nye stole, men puder vil hjælpe meget.
Herefter takkede dirigenten for beretningerne og for god ro og orden.
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