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Referat af generalforsamling
Onsdag, den 10. februar 2016 - afholdt i Bygningen

Wjle, den 16. februar 2016

Dagsorden iflg. vedtagterne

Beslutnlng:

1) Valg af dirigent og referent

Formand Knud Lokkegaard bod velkommen og foreslog Conny Bek Hansen
som dirigsnt og Birgh Nielsen som Eferent. Ds blw b€gge valgt.
Conny Bak Hansen konstaterede, at generalsforsamlingen var lovligt indvarslet
og gav hersfter ordet til formanden.

2)

Formanden aflagde bestyrelssns beretning, der var den 13. boretning i jazzklubbens historis.
'| I ordinere koncerter, heraf 1 kikekoncert.
Reklamekoncert fandt sted v. Bryggen i begyndelsen at august mAned i et samarb€jde med Jazz i Tsrskind.
2016 programmet er nasten f@diggjort, dog mangler afldaring vedr. kirkekoncert, svt. som nytArckonceri i januar maned 2017.
Juleanangement med et Big Band + dansere i stors sal i Bygningen og med
fomuftig pris pe mad blev foreslAet af formanden.
Endvidere orionterot om, at Vejla Jazklub er opfodr€t fra Jazz i Trekanten til at
dsltage i Festivalon, der ligger i august. Dette har vi ikke snsket at deltage i.
Opfordret til at ga vidor€ med bade kirkskoncert og julekonced. Obs. pA Lsget
kirks ellsr dst nyo sognehus vsd Johannoskirken.
Berctnlngen blev hsreftor tagst til eften€tning.

Bestyrelsens beretning

3) Fremlaggelse og godkendelse
af revideret regnskab

Kasserer Birgit Nielsen gennemgik regnskabet (bilag) der udviste et overskud pA
kr. 61.133.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Der blev fremfort onske om, at regnskabet - forindon genoralforsamlingen mailes

til medlemmeme.
Dette sker fremov€r

4)

Behandling af indkomne forslag

A

Fastsettelse af kontingent

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
7) Valg af revisorer

og suppleanter
8. Eventuelt

- forste gang med 2o1&regnskabst.

Der var ikke indkommet forslag. I stedet for udlodning uddelte formanden

CD'er, ldet der var CD'er nok til alle fremmodte.

Bestyreben stillede folslag om uandret kontingent - forslaget blev vedtaget.

Knud Lskkegaard og Leif Skadberg blev henholdsvis
genvalgt og valgt til bestyrelsen.
Torben Mochau - valgt som 1. supplsant - Tina Skadberg - valgt som 2. suppleant.

Blrgil Nislsen blsv valgt lil rsvisor (sammen med lngrid Moller-Nielsen) der
ikke var pe valg.
Mona Dam - valgt som 1. suppleant - Bort Eskesen - valgt som 2. suppleant.

Der blev spurgt om samarbgjdet jazzklubberne imellem. Formanden orienter€de
bl.a. om det store samarbeide, sp€ciett med samarbsrdsorganisationsn JazzJylland.
Der bl6v foresEet et mere konkret samarbejde f.eks. med Kolding, Horsens og
Fredericia jazzklubber. Formanden svarede, at det har man i forvejsn i JazzryF
land.Kunne Nyhedsbr€vet pafar€s de andr€ klubbers anange.
menter. Det bliver for omfattendo, og der blev i stedet henvist til jazzkubbernes
hjemmesider.
Forslag om koncertstart kl. 19.30. Formanden red€gjorde for, hvorfor dette ikke
kunne imodekommes.
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Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden og uddelte ros til bestyrelsen for et flot regnskab, hvilket fik
forsamlingens tilslutning.
lnden formanden takkede dirigenten, bestyrelsen, afgAende revisor og de fremmodte (16), fremforte han klubbens og bestyrelses varmfolte tak til Birgit Nielsen
for mange Ars arbejde for klubben, og overrakte blomster til Birgit Nielsen som et
synligt bevis.
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*titueredebestvrersensismed:

Leif Skadberg - kasserer
Niels Poulsen - sekreter
Georg Rasmussen - menigt bestyrelsesmedlem
Ole Rsner - menigt bestyrelsesmedlem.

Sekreter:
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Sekretariat:
NP GRAFISK . Gl. Havn 3 . 7100 Vejle

Telf .221'16945

.

E-mail: np@npgrafisk.dk

