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Slagelse, d. 12.03.2022

Til Jazzklubbens medlemmer.
Nu bliver dagene længere og foråret nærmer sig, og det sammen gør jazzklubbens sidste
arrangement i sæson 2021/2022.
FREDAG d. 1. april 2022
Med spisning fra kl. 18.30 og musik fra kl. 20 -23
Vi får besøg af

RED HOT FOUR + 2
Her er tale om et orkester som spiller svingende New Orleans, revival jazz for kræsne ører. De er
leverandører af dansevenlig traditionel jazz. Ganske enkelt et af de bedste jazzorkestre i Danmark.
GLÆD JER
Det bliver uden tvivl en super sæsonafslutningsaften i SBI `s klubhus – så det er bare med at få sig
tilmeldt.

GENERALFORSAMLING.
Den 01.04.22 afholder vi også vores generalforsamling kl. 17.00. Der er medsendt indkaldelse/
dagsorden samt revideret regnskab som vedhæftet fil.
Den nuværende bestyrelse sender en indtrængende opfordring til medlemmerne om at møde op til
generalforsamlingen, samt at være villig til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er bydende
nødvendigt, at vi hele tiden kan rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, hvis jazzklubben skal have
en fremtid. Der holdes 4-5 bestyrelsesmøde i sæsonen d.v.s. fra september til februar. De
nuværende bestyrelsesmedlemmer står gerne til rådighed med yderligere oplysning (se tlf. nr. på
hjemmesiden) – ALTSÅ mød op og være med til at sikre jazzklubben i årerne fremover.

Husk vores tilmeldings procedure, som letter os ved check in.
Tilmelding sker til Bertel Erichsen, senest mandag den 28/3 2022 kl. 12.00 på en af følgende måder:
 Brug så vidt muligt vores tilmeldingsformular på Kontakt | slagelsejazzklub.dk
 Skriv en e-mail til be@berevision.dk
 Eller du kan ringe til Bertel på mobil 29 62 20 09
Uanset hvilken måde tilmeldingen sker på, skal du huske, at anføre/oplyse alle navne (for- og
efternavn) på de personer, du tilmelder. Du modtager en kvittering for tilmelding og størrelsen af de
enkelte deltageres betaling.
Med hensyn til betaling FORUD for arrangementet foreslår vi, at den sker på én af følgende måder:
 MobilePay til 99010 Slagelse Jazzklub, senest torsdag den 31/3 2022
 Bankoverførsel til reg. 9570 konto 0012218028, senest onsdag den 30/3 2022
 Hvis det ikke er muligt, da:
Kontanter (helst lige penge) eller MobilePay den 01.04.2022 ved indgangen.
Priser til brug ved betalingen:
Pris for middag: 200,00 kr.
Entre medlemmer: 140,00 kr.
Entre ikke medlemmer: 200,00 kr.
FACEBOOK.
Hvis du har en profil på FACEBOOK opfordres du til at melde dig ind i gruppen ” Slagelse
Jazzklub ” – så kan du også her holde dig orienteret om nyheder i jazzklubben, og hvis du
derudover deler disse opslag med venner, så spredes oplysninger om jazzklubben, og på den måde
kan vi også forøge medlemstallet.
HOVEDSPONSOR

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
Fdm.
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