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Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

Når vi udsender Nyhedsbrev, plejer det jo altid at være indbydelse til gode jazzoplevelse og 
hyggelige stunder i jazzklubben 

Det holder desværre ikke stik i disse Coronatider – da de sidste restriktioner herunder også 
forsamlingsforbuddet på 10 personer blev forlænget indtil udgangen af februar 2021 medførte det 
så, at vi også måtte aflyse de sidste 2 arrangementer i januar og februar incl. generalforsamlingen. 

TRIST TRIST men det er jo betingelserne i dag. 

Vi har et håb om, at forsamlingsforbuddet m.m. ændres/ophæves ultimo februar, og har derfor 
reserveret fredag den 26.03.2021 på Liselund til en aften med god jazz – Bertel finder med garanti 
et godt orkester. Skulle det lykkes med denne dag, kan vi også gennemføre generalforsamlingen 
samme dag. 

Tilsyneladende vælter uheldet hele tiden over os. Den planlagte koncert d. 11.09.2021 med Tuba 
Skinny må ligeledes aflyses, idet Tuba Skinny har aflyst deres turne i Europa og dermed Danmark. 

Kontingent. 

Nu er det ved at være tid til at betale kontingent igen – 15. januar 2021 

Idet medlemmerne måtte undvære 2 arrangementer i 2020 har bestyrelsen besluttet, at der kun 
opkræves halvdelen af det normale – altså 75 kr. 

Er du medlem, som er indmeldt i klubben i 2020 vil du modtage et indbetalingskort på 
kontingentet.. Indbetalingskortet udsendes ultimo december med rettidig indbetaling 15.01.2021 

Du bedes være opmærksom på følgende: 

Da det er første gang, du betaler til jazzklubben, skal du betale dette indbetalingskort først.  

Herefter kan du tilmelde kontingentet til fremtidig betaling via Betalingsservice – dog kan man via 
nogle netbanker tilmelde til Betalingsservice samtidig med betaling af indbetalingskort.   

Fremtidige orkestre: 

Jazzklubben havde lavet aftale med nedenstående orkestre. Disse aftaler måtte jo desværre aflyses, 
men vi synes, at vi har en forpligtelse til at bruge disse orkestre en anden dag, såfremt orkestrenes 
kalender og jazzklubben kalender passer sammen.  

River City Band – skulle have besøgt os 23.10.2020 – kommer i stedet for 29.10.2021 

 

 



 

 

 

Zebrass skulle have spillet 20.11.-2020 – kommer i stedet for 28.01.2022 

Der arbejdes stadig med at finde reservedatoer til de øvrige orkestre. 

Her ud over kan oplyses, at Second Line Jazzband kommer til Slagelse 19.11.2021. 

 

Med ønsket om at jazzklubben og andre foreninger m.fl. går lysere tider i møde 

sender den samlede bestyrelse 

 

                

             

      ØNSKER OM EN GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 

til alle vore medlemmer 
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