Vejle Jazzklub
Bestyrefsens 14. beretning til generalforsamlingen den 22. februar 2O!7..

Driftsmassigt ml lret 2016 siges at vare forlobet tilfredsstillende.

tler har varet afholdt

1O

koncevter med et gertnermnitligl besOgstal pt ca. 90

pe15(,ner.

ved udgangen af 6ret havde vi 223 medlemmer, hvilket i sig selv var en
tilbagegang fra 249 medlemmer ved udgangen af 2015. Den helt aktuelle situation
er, at vi til nu har modtaget kontingent lor 2OL7 fra 184 medlemmer og heraf er 26
nye medlemmer. Vi mangler slledes indbetalinger fra 52 medlemmer, der var
medlem sidste 6r. Det er et omrlde, der vil have bestyrelsens fulde
opmarksomhed, men ogsl et omride, hvor vi har brug for medlemmernes hjalp
til at opfordre venner og bekendte til at melde sig ind. Kontingentets st6rrelse
burde ikke kunne afskrakke nogen.

ikke lave en opremsning af de mange gode orkestre, vi har haft i lrets lob,
men blot bemarke, at vi efter 2 6rs forarbeide havde en vellykket koncert med
Gunhild Carlings Family Band, ligesom vi pi festligste vis sluttede lret med et
bes0g af Old Boys Big Band og deres forskellige sanggrupper. 20l7-programmet er
nesten fuldtegnet, dog har vi som sadvanligt et par datoer, hvor vi har mulighed
for at tegne kontralrt med gode bands, der af den ene eller anden grund er ledige
Jeg vil

til

en speciel pris.

Pi det Okonomiske omride har vi igen en velfunderet klub, hvilket ogsl er
nddvendigt, da de offentlige tilskud - uden hvilke vi slet ikke kunne eksistere bliver nedsktret hvert 6r. Mangetrige firmasponsorer har desvarre ogsil af
forskellige irsager forladt os, hvorfor vi meget gerne vil byde nye velkomne. Det er
et omrlde, hvor det har vist sig vanskeligt for bestyrelsen at agere succesfuldt,
hvorfor vi meget appellerer til medlemmernes hjalp.
Som bekendt har

Sffiehuset fiet

nye forpagtere -hvilket i praksis vit sige de
tidligere sA im0dekommende forpagtere er kommet tilbage. Vi kunne mAske tave
et lrligt Jazz and Danse arrangement her igen, hvis medlemmerne vil bakke op om
det. og det galder ogsl pi dansegulvet, sil det ikke bare er ole og mig, der
danser!

vilieg bringe en varm tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og altid
hyggeligt samarbejde til forhlbentlig gavn for Vejles jazzliv.

Tit slut

Desvarre ml vi nu tage afsked med Niels Poulsen, der har besluttet sig for at
flytte den grafiske virksomhed til Ebeltoft. Niels, der var med til at stifte klubben i
sin tid og har varet i bestyrelsen lige siden, har dog lovet at ville hjalpe med
grafisk opsetning fremover ved behov. Tak for din indsats, Niels.
Jeg skal hermed indstille beretningen

til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle den22. februar 2Ot7

Dirigent

