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Til Jazzklubbens medlemmer.

Her er en sommerhilsen fra bestyrelsen – for at markere, at vi i jazzklubben stadig er ” i live ”. Vi
møder ofte medlemmer, som spørger, at vi ikke snart skal i gang igen med at høre god jazzmusik –
Vi savner det allesammen, og denne gang tror vi på, at det vil lykkes at gennemføre vores program i
vinteren 21/22.
Heldigvis ser Coronasituationen ud til at lysne, selv om der stadig er enkelte restriktioner tilbage,
men inden vores første arrangement i oktober skulle hele befolkningen være vaccineret så vi igen
kan samles i godt selskab – høre god musik og få en svingom – og lad os så prøve at glemme de
sidste 2 års genvordigheder.
Bestyrelsen vil i samme forbindelse takke medlemmerne for en meget flot opbakning til
jazzklubben. I januar udsendtes som sædvanligt kontingent opkrævning – og selv om vi nedsatte
kontingentet, da I jo ikke havde fået noget for kontingentet, var vi naturligvis spændte på, hvordan
det ville gå - MEN - der blev udsendt 160 opkrævninger og 157 betalte kontingentet altså et frafald
på kun 3 medlemmer – superflot - så vi er i dag 157 medlemmer.
Og så til noget helt andet og mere radikalt – nemlig:
NYT SPILLESTED.
Jazzklubben har i en årrække holdt vores arrangementer på Liselund og har sådan set være godt
tilfreds med dette.
I får her en koncentreret forklaring på, hvorfor der skiftes spillested:
I januar 2021 lavede vi skriftlige aftaler med Liselund for efteråret 2021 og hele 2022. Efter ønske
fra Liselund flyttede vi 2 arrangementer – januar og februar 2022 1 måned frem. Så pludselig i maj
måned kom Liselund med et ønske om vi igen kunne flytte arrangement i marts 2022. Dette afslog
vi, da der var lavet aftale med orkestret. Svaret fra Liselund var derefter blot, at vores arrangement
ville blive flyttet, da de skulle bruge salen, og at jazzklubbens brug af Liselund egentlig blot var en
service fra deres side, da vi ikke betalte et ordentligt dækningsbidrag – vi havde dog betalt 3400 kr.
i lokaleleje hver gang samt spist derude, men de var nu højskole og skulle derfor ” tjene ” flere
penge. En efter vores mening en urimelig og arrogant holdning.
Dette sendte naturligvis bestyrelsen i tænkeboks. Skulle vi blive på Liselund og så måske risikere,
at de om 1 måned aflyste flere af vores indgåede aftaler, eller skulle vi forsøge at finde et nyt spillested vel vidende, at der ikke er ret mange steder i Slagelse, som kunne opfylde vore behov/ønsker –
bl.a. kunne servere mad og i øvrigt være pænt og velholdt. Resultatet blev dog så, at vi besluttede at
forsøge at finde et andet spillested.

Det er så lykkedes, og vi kan så nu meddele jer, at jazzklubben flytter til SBI `s klubhus på
Parkvej 41 i Slagelse
Her har jazzklubben tidligere holdt til. Klubhuset er dog siden da blevet totalt gennemrenoveret –
bl.a. med lydisolering i loftet m.m.
Anett Bratved, der har været forpagter i SBI `s klubhus siden 2015 er kendt for sin gode mad.
Vores klubaftener vil i det store og hele fortsætte på samme måde som de plejer. Spisning kl. 18.30
– musik fra 20 – 23, Amerikansk lotteri i pauserne o.s.v.. Selvfølgelig er der nogle få ændringer.
Lad os her nævne at par stykker af dem:
Madprisen er hos SBI 200 kr. for 2 retter mad. En anelse mere end på Liselund, men her var der i
øvrigt varslet en forhøjelse af madprisen på 175 kr., så forskellen er ikke ret stor.
Salg af drikkevarer – vin - øl – vand – kaffe m.m. overgår til SBI – d.v.s. at bestyrelsen ikke
forestår for salg, men priserne er stort enslydende med dem, vi solgte til.
Tilmelding til spisning rykkes til mandag før arrangement.
Bestyrelsen glæder sig over, at det er lykkedes at finde nyt spillested, og til samarbejdet med Anett
Bradved i SBI s klubhus – ligesom vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til vores
kommende arrangementer efter den lange Coronanedlukning.
Vi håber, at starten på jazzsæsonen bliver et ” brag ” af en fest, så derfor halveres entreen til 75
kr. til de 2 første arrangementer. 29.10.21 hvor vi får besøg af River City Band og 19.11.21 hvor
det svenske orkester Second Line Band spiller

Bemærk i øvrigt som nævnt i sidste Nyhedsbrev, at vores generalforsamling, som skulle være
afholdt i 1. kvartal i 2021 er flyttet til 29.10.21 umiddelbart før spisning. Der kommer naturligvis
indkaldelse i næste Nyhedsbrev, der udsendes primo oktober. Det er vores håb, at der melder sig
medlemmer, som kunne have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Tænk over det allerede nu og
bestyrelsesmedlemmerne står gerne til rådighed med oplysninger arbejdets omfang m.m. – find
vores tlf. på hjemmesiden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Slagelse Jazz Klub
Jørgen Dann
Fdm.
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