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Til Jazzklubbens medlemmer. 

I får her et nyhedsbrev fra jazzklubben med en kort orientering om de sidste par måneders lidt 
turbulente begivenheder i klubben. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne har krav på at vide, hvorledes situationen de facto 
har udviklet sig, og hvordan bestyrelsen ser på fremtiden 

Resume fra generalforsamlinger: 

På den ordinære generalforsamling i februar var der en del debat om klubbens forhold / drift og 
økonomi. Det lykkedes ikke at få valgt bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, revisorer og det efterlod 
en bestyrelse på kun 3 medlemmer – formand + 2 ” menige medlemmer ”. 

I slutningen af marts måned blev der derfor afholdt en videreførelse af den ordinære 
generalforsamling kun med valg på dagsorden. Her meldte der sig så 4 medlemmer – Bertel 
Erichsen, Rita Rasmussen, Søren Kærn ( afgående kasserer i den gamle bestyrelse ) og Jørgen Dann 
– som var villige til at indtræde i bestyrelsen. Disse pointerede, at begrundelsen for at indtræde i 
bestyrelsen var, at hjælpe den ” gamle ” og lille bestyrelse med at bringe jazzklubben på fode 
igen/rette op på økonomien og bibringe ny energi til bestyrelsen. 

Der blev desuden valgt suppleant og revisorer. 

Den 24. april afholdelses herefter konstituerende møde i bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaver 
efter kompetencer og interesser hos bestyrelsesmedlemmer.  

Her er et kortfattet referat: 

Valg: Formand: Jørgen Dann,  Næstformand: Vakant, Kasserer: Søren Kærn,  Musik booker: Finn 
Nielsen – som udbad sig betænkningstid om, han ønskede at arbejde med dette. 

Øvrige beslutninger: 

Der holdes kun 4 arrangementer i næste sæson – Man ønsker økonomisk sikkerhed, før der evt. 
udvides med andre aktiviteter – 7 koncerter i 2018 og 2019 har i gennemsnit givet et underskud på 
3568  pr. koncert. 

Sponsorer: Der skal gøres en indsats her – Bertel Erichsen arbejder med sagen 

Hjemmeside: Nuværende hjemmeside er mangelfuld. Den er svær at rette i og vedligeholde. 

                      Bedste udvej er at lave en ny med nyt domænenavn - Bertel Erichsen undersøger . 

Lotteri: Lis Rydell og forhåbentlig Lis Nordgaard 

Nyhedsbreve: Jørgen Dann 

Opstramning af økonomi: I første omgang for bestyrelsesmedlemmer. Alle betaler kontingent ( er                       
flg. vedtægter kontingentfri ). Alle betaler udover mad også entre. Mulighed for som tidligere at 
tage entrefri gæster med afskaffes også – således bliver det indtil videre. 



 

Der undersøges mulighed for at få lokaleleje tilskud fra kommunen ( JD undersøger sagen.) 

5 dage efter dette møde modtog vi en meddelelse fra Finn Nielsen om, at han ønskede at stoppe, og 
når han ikke var med i bestyrelsen ønskede Lis Rydell og Lis Nordgaard heller ikke at være med, 
hvilket med beklagelse er taget til efterretning. 

WUPTI – så der stod bestyrelsen så med nye arbejdsbetingelser. 

MEN den resterende – næsten helt nye bestyrelsen har de sidste par dage arbejdet koncentreret 
med det ønske at drive Slagelse Jazz videre efter det hidtidige koncept med god traditionel jazz på 
Liselund – med spisning o.s.v. – alt som det plejer at være.  

Vi lover jer et højt informationsniveau og god medlemspleje, og vi håber selvfølgelig på 
medlemmers fortsatte opbakning til jazzklubben. 

Her er så nogle facts omkring jazzklubbens bestyrelse – og øvrige facts/fremtidige arbejdsopgaver 

Jørgen Dann – formand – nyhedsbreve – diverse ” forefaldende ” opgaver 

                        Tlf. 20 21 05 76 – E-mail: jdann@stofanet.dk 

Søren Kærn – kasserer – medlemsadministration – ind/udmeldelser 

                       Tlf. 21 78 49 37 – E-mail: sogkkaern@gmail.com 

Bertel Erichsen – webmaster – kontakt sponsorer 

                        Tlf. 29 62 20 09 – E-mail: be@berevision.dk 

Rita Rasmussen – ad hoc opgaver / lotteri m.m. 

                        Tlf. 60 70 53 36 – E-mail: ritara26@gmail.com 

Vi har desuden fået lovning på hjælp ved arrangementerne af suppleant Ingrid Kønig 

  

Spilledatoer sæson 2019—2020 på Liselund: 25.10.2019 – 22.11.2019 – 31.01.2020 – 28.02.2020 . 
Disse datoer kan I godt notere. Vi har dog øjnene åbne for andre spændende arrangementer indenfor 
vore økonomiske rammer. 

Der skal arbejdes hårdt på at skaffe sponsorer, store og små – og vedligeholde de få, vi i forvejen 
har. 

Arbejdet med ny hjemmeside er allerede i fuld gang – vi melder ud når den er klar. Vi forventer dog 
et nyt domænenavn, men det er dog meget lig det gamle – det bliver www.slagelsejazzklub.dk 

Vi har startet arbejdet med at få musikprogrammet på plads. Skulle nogle af jer havde brændende 
ønsker/forslag, så lad os det vide inden vores næste møde 28.maj.2019. 

Giver noget af indholdet af nyhedsbrevet anledning til yderligere uddybning/forklaring, så er I 
velkomne til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Ellers glæder vi os til at se rigtig mange af jer til den kommende jazzsæson. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub 
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