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Til Jazzklubbens medlemmer. 

 

I får her endnu et af de lidt triste Corona nyhedsbreve. 

I det sidste nyhedsbrev luftede vi muligheden for at gennemføre et arrangement den 26.03.2021, 
hvor så også vores generalforsamling kunne gennemføres. 

Men med de udmeldinger omkring Corona restriktionerne, der kommer fra regering og kloge 
sundhedsmyndigheder, så har vi nu opgivet dette arrangement. 

Hvis det skulle gennemføres ville det betyde at forsamlingsforbuddet skulle hæves væsentligt og at 
begrænsningerne omkring restauranter skulle fjernes – disse er Liselund underlagt – og det er der 
tilsyneladende ikke den store udsigt til. Samtidig skal vi afbestille reservationen på Liselund senest 
4 uger før afholdelse. 

Alle disse ting taget i betragtning har så ført til beslutning om aflysning. 

Der er dog en lille krølle på dette ovenstående, nemlig, at vores generalforsamling iflg. vedtægterne 
skal afholdes i første kvartal. 

Bestyrelsens forslag vedr. generalforsamling er derfor, at den udskydes og afholdes i forbindelse 
med det første arrangement i efteråret – nemlig d. 29.10.2021. – og nuværende bestyrelse fortsætter 
som ” forretningsbestyrelse ” indtil da.  

Skulle nogle have indvendinger hertil bedes man kontakte bestyrelsen. 

Kontingent 

På nuværende tidspunkt er fristen for indbetaling af kontingent udløbet. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at vi – selv om kontingentet blev halveret .- var meget spændte på, hvordan det gik 
med disse indbetalinger. Vi har trods alt være uden aktiviteter i stort set et år. MEN, vi kan glæde 
jer med, at det er gået meget flot. D.D. mangler kun 11 indbetalinger. Der er til de få sendt 
påmindelser ud, og vi håber, at det giver endnu nogle indbetalinger. 

Ved udgangen af sidste sæson havde vi 160 medlemmer – så vi har nu 149, og når vi kommer i 
gang igen, skal vi nok få rettet op på dette. 

Tak for denne flotte opbakning til klubben. 

Sæson 2021/2021. 

Selv om vi er blevet skuffet nogle gange i denne sæson, så er vi meget optimistiske og sikre på at  

 

 



 

 

næste sæson kan gennemføres. Mon ikke vi alle sammen er blevet vaccineret m.m. så vi kan 
komme i gang. 

Sæson 2021 er planlagt færdig og terminerne ser således ud. 

Fredag d. 29.10.2021 – Spiller River City Band – samt generalforsamling 

Fredag d. 19.11.2021 – Spiller Second Line Band 

Fredag d. 04.02.2022 – Spiller Zebrass 

Fredag d. 04.03.2022 -  Spiller River Jazz & Blues Band 

Bemærk, at ved de 2 sidste arrangementer er traditionen med spilledag den sidste fredag i måneden 
fraveget – altså mødes vi 1. fredag i februar og 1. fredag i marts - idet vi ikke kunne få lokale på 
Liselund, som  pr. 1. januar 2021 er blevet en decideret højskole, og som derfor har ændret på deres 
egne kurser, således at det i høj grad er ugekurser. Derfor har vi måtte rykke vore spilledatoer 1 uge 
– men mon ikke vi overlever dette. 

Bestyrelsen holder desuden hele tiden øje med muligheder for at lave arrangementer/ tilbud til 
medlemmerne inden oktober måned.  

 

 

 

Med venlig hilsen                            

Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub 

Jørgen Dann  

    Fdm. 
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