Referat af generalforsamling
Onsdag, den 22. februar 2017 - afholdt i Bygningen

Vejle, den 27. februar 2017

Dagsorden iflg. vedtægterne

Beslutning:

1) Valg af dirigent og referent

Formand Knud Løkkegaard bød velkommen og foreslog Conny Bæk Hansen
som dirigent og Niels Poulsen som referent. De blev begge valgt.
Conny Bæk Hansen konstaterede, at generalsforsamlingen var lovligt indvarslet
og gav herefter ordet til formanden.

2) Bestyrelsens beretning		

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der var den 14. beretning i jazzklubbens historie.
Der har været afholdt 10 koncerter med et gennemsnitligt besøgstal på ca. 90
personer pr. koncert. Vi sluttede året festligt af med en bigbandkoncert med
diverse sanggrupper.
Medlemsmæssigt har vi måttet konstatere en mindre tilbagegang til 223 medlemmer, hvorfor en forøgelse heraf vil være i fokus hos bestyrelsen.
Man kunne f.eks. arrangere koncert med dans i Skyttehuset - eller måske frokostjazz om lørdagen - og annoncere arrangementerne. Forslagene blev kommenteret, og beretningen (som i sin helhed indgår separat i forhandlingsprotokollen) blev herefter taget til efterretning.

3) Fremlæggelse og godkendelse
af revideret regnskab

Kasserer Leif Skadberg gennemgik regnskabet (bilag) der udviste et overskud på
kr. 56.733,00
Regnskabet blev herefter godkendt.

4) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen stillede forslag om - efter behov - at kunne benytte eksterne revisorer i.f.b. med årsregnskabet. Forslaget blev vedtaget.

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen stillede forslag om uændret kontingent - forslaget blev vedtaget.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter

Georg Rasmussen og Ole Røner blev genvalgt og Henning Jensen valgt til bestyrelsen.
Poul Eker blev valgt som 1. suppleant - Tina Skadberg - som 2. suppleant.

7) Valg af revisorer
og suppleanter

Ingrid Møller-Nielsen blev valgt til revisor - sammen med Birgit Nielsen, der
ikke var på valg.
Mona Dam - blev valgt som 1. suppleant - Søren Carlsen blev valgt som 2. suppleant.

8. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål om hvornår, klubaftnerne blev henlagt i henholdsvis
store sal og Spillestedet. KL redegjorde herfor.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden og uddelte ros til bestyrelsen for et flot regnskab, hvilket fik
forsamlingens tilslutning.
Inden formanden takkede dirigenten, bestyrelsen, og de fremmødte (9), fremførte
han klubbens og bestyrelsens tak til Niels Poulsen for mange års arbejde for
klubben, og overrakte en "vin-hilsen" som et synligt bevis.
Dirigent:
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:
Knud Løkkegaard – formand, Leif Skadberg – kasserer,
Henning Jensen – sekretær, Georg Rasmussen – menigt bestyrelsesmedlem
Ole Røner – menigt bestyrelsesmedlem.

