Vejle Jazzklub
Bestyrelsens 15. beretning til generalforsamlingen den 8. februar 2018.02.08
Bestyrelsen

mt betegne tret

2017 for at

vare forlObet tilfredsstillende.

Vi har afholdt 10 koncerter med et gennemsnitligt bes6gsta! pE lfi! personer.

Gladeligvis har vi kunnet notere en fremgang i medlemstallet tal252, hvilket er
udtryk for 30 nye medlemmer, men der er stadig et stykke vei tilfordums storhed
med ca. 375 medlemmer. Sekretariatet arbejder i Ojeblikket med at sikre, at sidste
lrs medlemmer ogs6 i lr indbetaler kontingent. Vi har ogst ved lrets f6rste
koncert, kunnet modtage indmeldelse fra nye medlemmer.

l2OlT lancerede vi et gavekort dakkende entr6, mad og drikkevarer for to
personer til en jazzaften. Efter en lidt langsom start, har flere og flere fiet Ojnene
op for dette gode gavetilbud til venner og bekendte.
Vi inviterede sidste lr medlemmerne tilat bese det nyrenoverede Sffiehuset i
forbindelse med en jazz danseaften med Paul Harrison's lnt. Band med
sangsolisten Camilla Ernen. Ca. 135 deltog i dette vellykkede arrangement, som for
Sffiehuset og i Ovrigt ogsi Bredehus under samme ledelse var sl vellykket, at de
nu selv indbyder tiljazzarrangementer, samtidig med at de har sagt til os, at vi er
meget velkomne igen.

Musikmassi4 har vi fastholdt at satte overliggeren hOit med bes6g af gode
kvalitetsorkestre. Den linje vilfortsatte i 2018, hvor der som sadvanligl kun
mangler at blive afsluttet fil kontrakter, for at have plads, hvis et ekstragodt band
viser sig muligt for os. Det forste band i 2019 er ogsi allerede aftalt, og det bliver
et gensyn med den fantastiske svenske multiinstrumentalist Gunhild Carling, der
denne gang optrader med det danske band Red Hot 4+1.
Jeg er glad for at kunne sige, at vi har en sund Okonomi, hvilket kassererens senere
gennemgang vil vise. Tilskuddet fra Statens Kunstfond er igen i lr blevet sat ned,
men viskalvare glade for det, vifir og bestemt ogsl for Vejle Kommunes

bevigenhed, uden hvilken vi ville have vanskeligt ved at fortsette nuvarende
alrtivitetsniveau. Nye sponsorater vil blive hilst meget velkomne.

vilieg bringe en varm tak til mine bestyrelseskolleger for et altid godt og
konstrulrtivt samarbejde tilgavn for medlemmerne iVejle Jazzklub.
Endelig

Jeg skal hermed indstille beretningen

til generalforsamlingens godkendelse.
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Vejle, den 8. februar 2018.02.08

Conny Bak Hansen

Dirigent

