Brejning, den 15. februar 2019

Referat fra Vejle Jazzklubs generalforsamling 14. februar 2019
Generalforsamlingen blev afholdt i Bygningen, Vejle. Ca. 25 medlemmer var mødt op.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Nuværende bestyrelse:
i. Knud Løkkegaard (Ikke på valg)
ii. Leif Skadberg (Ikke på valg)
iii. Henning Jensen (På valg og er villig til genvalg)
iv. Georg Rasmussen (På valg og er villig til genvalg)
v. Ole Røner (På valg og er villig til genvalg)
b. På valg som suppleanter er:
i. 1. suppleant: Poul Eker (På valg og er villig til genvalg)
ii. 2. suppleant: Flemming Hammer (På valg og er villig til genvalg)
7. Valg af revisorer og suppleanter
a. Nuværende revisorer:
i. Ingrid Møller-Nielsen (På valg og er villig til genvalg)
ii. Birgit Nielsen (Ikke på valg)
b. Nuværende revisorsuppleanter:
i. Søren Carlsen (På valg og er villig til genvalg)
ii. Mona Dam (På valg og er villig til genvalg)
8. Eventuelt

Referat
Ad. 1 Valg af dirigent og referent
Formanden bør velkommen og foreslog Conny Bæk Hansen som dirigent og Henning Jensen som referent.
Begge blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, idet indbydelse var udsendt rettidigt.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Formanden udtrykte tak til sine bestyrelseskolleger og andre valgte, forelagde bestyrelsens beretning
(vedlagt) og kunne konstatere, at det havde været et godt år for foreningen; såvel økonomisk som
musikalsk.
Medlemstallet er på niveau med 2017 – Ca. 250 medlemmer.
Efter fremlæggelsen forslog Thorkild Harrestrup, at man i forbindelse med generalforsamlingen burde have
et musikarrangement for at tiltrække flere medlemmer til generalforsamlingen. Formanden svarede, at
man tidligere havde prøvet det med meget dårlige resultater, men at bestyrelsen ville overveje en evt.
anden form.
Der var forslag om at ændre starttidspunkt for koncerterne fra kl. 20 til kl. 19.30 aht. busforbindelser til
hjemtransport. Formanden meddelte, at emnet havde været drøftet før, men tidspunkter kl. 20 blev
fastholdt. Årsagen er, at mange musikere har fast arbejde ved siden af og kan have svært ved at komme til
Vejle tidligere pga. transporttid.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet og fremhævede en god egenkapital, men årets overskud var ca. kr.
36.000 mindre end budgetteret. Årsagen var faldende entréindtægter og forøgede omkostninger til
musikernes forplejning, ophold og transport.
Kassereren bemærkede, at bestyrelsens forplejning under koncerter indgår i denne post, men er en meget
lille andel af beløbet. Jazzklubben modtager en samlet regning fra Bygningen efter hver koncert.
Formanden pointerede det vigtige i, at vi har en god egenkapital, idet foreningen er meget afhængig af
tilskud fra sponsorer. Erfaringer har vist, at støttepuljer fra kommune og staten skæres ned og samtidig
spredes ud til flere initiativer. Risikoen for at miste denne støtte er stor.
Trine Rasmussen konstaterede, at udgifter til porto var forøget en del sammenlignet med 2017. Kassereren
forklarede dette med, at man ikke opgør beholdning af frimærker i regnskabet.
I øvrigt meddelte Georg Rasmussen, at det tværtimod var lykkedes at nedbringe antallet af medlemmer,
der ikke modtager e-mails til 5 personer pr. dags dato for at reducere udgiften til porto.
Regnskab 2018 og budget 2019 blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
1. Bestyrelse.
Henning Jensen, Georg Rasmussen og Ole Røner blev genvalgt.
Bestyrelsen består derfor uændret af:
a. Knud Løkkegaard
b. Leif Skadberg
c. Henning Jensen
d. Georg Rasmussen
e. Ole Røner
2. Suppleanter.
Følgende blev valgt:
1. suppleant: Poul Eker
2. suppleant: Flemming Hammer Rasmussen

Ad 7. Valg af revisorer og suppleanter
1. Revisorer
Ingrid Møller blev genvalgt.
Birgit Nielsen var ikke på valg.
2. Revisorsuppleanter
1. suppleant: Søren Carlsen blev genvalgt
2. suppleant: Mona Dam blev genvalgt

Ad 8. Eventuelt
Birgit Nielsen opfordrer bestyrelsen at engagere Neanders. Formanden oplyser, at det er på hans liste, men
at orkestret er meget optaget.
Dirigenten afslutter sit hverv med tak for god ro or orden, og udtrykker en stor cadeau til bestyrelsen for
indsatsen.
Formanden afsluttede med tak til de fremmødte og til dirigenten for vel udført arbejde.

Referent
Henning Jensen

