Veile Jazzklub
Bestyrelsens 13. beretning til generalforsamlingen den 10. februar 2016.

Selv om det er den 13.

beretning er jeg nu ikke sl nervrs - sl overtroisk er jeg

ikke!
tad mig slA fast, at bestyrelsen anser tret 2015 for at vare forllbet ganske
tilfredsstillende.

^

Der blev i lret afhotdt 11 ordinare koncerter, hvoraf den sidste var en
kirkekoncert i NOrremarkskirken, med stor tilslutning.

Programmet for 2016 er i det store og hele pi plads. Ilog mangler vi en aftlaring
omkring december/ianuar mlned. Vi havde Onsket at re koncerten i
Nrrremarkskirken til en tradition i begyndelsen af december, men er igen i Ar
stOdt pl pladsmassige problemer, da kirken ogsl har egne arrangementer, der
skal tilpasses. Vi er derfor blevet spurgt, om vi i stedet kunne tanke os en
Nytlrskoncert i stedet. Hvad mener medlemmerne om det?? I december kunne vi
si evt. lave et arrangement i Store Sal med et bigband og noget
danseunderholdning. Det arbejdes der pi i Oieblikket. Har nogen nogle
kommentarer til dette, hrre vi det gerne. som bestyrelse er vi jo btot ieres vatgte
organ til at lave arbeidet!

t

:

om end det er med en meget lille margen,m er det tykkedes at vende den negative
medlemssituation, stledes atyi ultimo 2015 havde 249 medlemmer.
Bestyrelsen vil meget gerne ,ge bestrabelserne for at fl tenoprettet tidligere ars
medlemstal pil sm6 tt{xt medlemmer. som et forsrg herpl afiroldtes forud for
efterlrcsasonen sammen med festivalen Jazz i rorskind en reklamekoncert i
begyndelsen af august foran Bryggen en lprdag formiddag.

Som nogen miiske har bemarket, blev der i august afiroldt en slkaldt.Jazz i
Trekanten'festival. Itir jeg siger slkaldt, er det fordi den blev afholdt i diverce
byer i Trekantsomrldet. Hovedvagten var helt klart pl moderne jazz, men der var
dog ogsl visse koncerten med traditionel- og swingmusik. Vi blev sterkt opfordret

og der blev ogsl stillet os mulighed for at fi del i en pengepulje fra
offentlige midler. Vi sagde pant nei tk, ligesom vi ogsl har giort det vedrOrende
2016. De fleste penge blev afsat til stgrre arrangementer for moderne jazz i
Kolding, og det sammenholdt med, at vi ingen arrangementer har iaugust mlned,
hvor det skal afholdes har gjort, at vi for nuvarende ikke onsker at deltage.

til at dehage,

De offentlige tilskud bliver mindre, hvorfor bestyrelsens plan om at sikre en
pengemassig buffer har vist sig at vare rigtig. Vi har netop mistet en af vore
mangelrige sponsorer, sl vivilvare meget taknemmelige, hvis vi kunne nye.
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Det bringer mig til helt klart at takke vore sponsorer, der ogsi har hjulpet os i det
bagudliggende tr.

fortalle generalforsamlingen, at vi som koncertarranggr
har et rigtig godt navn blandt blde indenlandske- og internationale bands. Vi har
ofte ftet skriftlige hilsener efter koncerter, hvor de understreger, at "i Vejle er der
styr pi tingene". Det er deiligt at h6re, nlr vi bruger mange timer pil at fi det til at

Jeg er glad for at kunne

kore.
Til slut skaljeg bringe en varm tak
hygige I igt sa ma rbejde.

til mine bestyrelseskolleger for et godt og

Jeg skal hermed indstille beretningen tilgeneralforsamlingens godkendelse.

Vejle den 10. februar 2015
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