Referat af generalforsamling i
Jonstrup Jazz
Torsdag den 23. februar 2017

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

Dirigent Hanne Andersen og referent Helle Furbo
Hanne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning for 2016 og arbejde i 2017 – Ole - Merete

Beretning fra Ole: Ole takkede bestyrelsen for godt arbejde til jazzaftenerne.
Aftenerne har haft god opbakning fra medlemmerne. Vi er omkring 110 hver gang.
Mange andre klubber lukker på grund af for få medlemmer. I oktober holdt vi 20
års jubilæum med god mad og et dyrt orkester, Fessor and his Jazz Kings.
November måneds arrangement er som sædvanlig et anderledes arrangement. De
2 sidste år har vi haft kabaretter. Ole opfordrede medlemmerne til at finde ”yngre”
nye medlemmer, 60-70 år.
Beretningen blev godkendt.
Beretning fra Jonstrup Jazzfestival. Merete fortalte at den 21. Jonstrup Jazzfestival
var lidt dårligere besøgt end de foregående specielt fredag og lørdag. Søndag var
ok. MobilePay både ved indgangen og i baren var en succes. Efter festivalen blev et
spørgeskema sendt ud. Her svarede 70%, at de var til andre arrangementer og
86%, at de ville komme i 2017, så festivalen fortsætter. Flygtninge var igen i 2016
inviteret gratis med. Der kom 10 voksne og 5 børn. Børnefamilier kommer, hvis der
er noget for børn. 60-80 personer hjælper frivilligt i weekenden. Der må gerne
være flere hjælpere, så Merete opfordrede til, at man meldte sig. Merete takkede
Pia for godt arbejde med børnearrangementerne. Pia er holdt op i styregruppen.
Der er nu 4 personer i styregruppen. Festivalen i 2017 bliver den 18. - 20. august.
Beretningen blev godkendt

3.

Regnskab for 2016 til godkendelse: a. Jonstrup Jazzklub – Eivind

Eivind fremlagde regnskabet. Lille underskud kr. 2.783,00. Formue kr. 86.723,00.
Eivind takkede tidligere webmaster, Henrik Strobel, for godt arbejde. Han fik en
jazzkuglepen. Regnskabet blev godkendt.

b. Jonstrup Jazz Festival – Erik
Erik fremlagde regnskabet. Underskud kr. 40.800.
Regnskabet blev godkendt
4.

Budget for 2017 - Eivind og Erik

Eivind fremlagde budgettet. Budgettet lagt ud fra et medlemstal på 150. Hvis der er
overskud i 2017, skal det gå til børnene. Budgettet blev godkendt.
Erik skal ikke fremlægge budget for Jazzfestivalen her. Budgettet fremlægges for
bestyrelsen i juni måned.
5.

Kontingent 2018 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt

Kontingent uændret kr. 150 blev godkendt.
6.

Indkomne forslag – forslag skal være indsendt til bestyrelsen inden 9.

februar 2017
Ingen forslag
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:



Eivind Fruelund, kasserer -

genvalgt



Ole Fabech, bestyrelsesmedlem – genvalgt



En/to bestyrelsesmedlemmmer -



Soli Skinbjerg, suppleant – genvalgt

Ole Thorvaldsson blev valgt

Ikke på valg:


Ole Sterndorff, formand



Mette Hylander, bestyrelsesmedlem



Helle Furbo, bestyrelsesmedlem



Pia Jeppesen, suppleant

1.

Valg af revisorer for et år



Steen Damsgaard – genvalgt



Per K. Larsen – genvalgt

1.

Eventuelt

Intet
Hanne takkede for god ro og orden
Ole takkede Hanne for god ledelse af generalforsamlingen.

