Vejle tazzklub
Bestyrelsens 72. beretning til generallorsomlingen den 24.lebruor 2075.

Aret 2074 kan vel betegnes som gonske tilfredsstillende i Vejle tozzklub.
For to dr siclen fi det noget mqrkt ud rent ekononrt*, rnen d ot vkrpdposselighed og tkke gd pd kompromis med hnliteten af de hyrede bands er det
lykkedes bestyrelsen ot oporbejde en fornufiig kassebeholdning. Det skal vi vare
glade for, for de oflentlige tilskud er ikke sd rigelige som for dr tilboge. lsar er
Kunsts{relsen romt, og horlor indevarende dr kun kunne give tilsogn for 2.
holvdr under lorudsatning af kommende regeringstilsogn. Derfor er det
nqdvendigt med en bulferfor ot kunne disponere longsigtet.
Vi er glode lor Vejle Kommunes Okonomiske st6tte, for uden den ville vi ikke fd
tildelt noget fro Kunststyrelsen. teg har netop varet til mAde med en del andre

jazzklubber, og her blev detfremhavet ct en orbejdskapital pd
vor hindrende for offentlig st4tte.
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det etter en tur i fogedretten er lykkedes ot indgd en
aldrogsordning med vorestidligere kasserer- og ot den bliver overholdt.

leg kan ogsd tortalle, ot

Pd medlemslronten synes vi at hove et problem. Tollet er igen svundet ind, sd vi
hor brug lor alles hjalp i forsoget pd at hverue flere medlemmer. Som etforsdg

har bestyrelsen lovet en biogromreklome i hdbet om, ot dette vil virke. Men kare
medlemmer, tog jeres noboer, venner og lomilie med til vore arrongementer, sd
kunne det da vare, ot de blev sd begejstrede, ot de gerne ville vare medlem.

teg skol ogsd her rette en tok til vore troloste sponsorer. En st4tte vi er meget
glade for.
o0 programmet lor 2075 er
fostlagt. Vi vil her udover de 70 klubkoncerter ofholde en kirkekoncert i
Nqrremorkskirken den 2. december 2075, hvor der er trulfet oftale med orkestret
Spirit of New Orleans, der ofholder mange kirkekoncerter i Danmork og Sverige.
2ilThprogrammet er ogsd i gong pd den bookingmassige side.

I drets l4b hor vi olholdt de sadvonlige 70 koncerter,

Tit slut skol ieg bringe en stor tak til mine bestyrelseskolleger, der hor indvilliget
ot toge endnu en tArD, hvis generalforcamlingen Ansker det.
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teg skol hermed indstille beretningen til genemlforsomlingens gdkendelse.
Velle,den 24. februor 2075
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