Slagelse Jazz Klub
Generalforsamlingsreferat
29/10 2021 kl. 17.00 i SBI´s klubhus, Parkvej 41, Slagelse
Klubbens formand Jørgen Dann indledte generalforsamlingen med en velkomst til
de fremmødte medlemmer. 10 medlemmer deltog.
I. Valg af dirigent
Jørgen Grathwohl blev foreslået og valgt. Herudover blev Bertel Erichsen valgt til at
skrive referat.
Dirigenten takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig efter vedtægterne.
II. Bestyrelsens beretning v/formanden
Jørgen Dann berettede på bestyrelsens vegne om det forgangne klub år.
Generalforsamling skulle være afholdt februar 2021 – men Corona udsatte den til
dags dato.
Beretningen som så i dag skal aflægges er lidt speciel idet den omhandler en periode
hvor der ingen aktiviteter har været afholdt i foreningen – idet de 4 arr. i efteråret
2020 og foråret 2021 blev aflyst
Så beretningen bliver kortfattet.
Da koncerterne blev aflyst måtte vi jo også sende afbud til de allerede hyrede
orkestre, men de fik alle tilbuddet om at komme på et senere tidspunkt, når vi kom i
gang igen, og hvor det så passede i deres planlægning. Der har været et enkelt
orkester som så ikke kunne i denne sæson, men de kommer – nemlig Blå Mandag –
komme så i okt. 2022, så sig ikke at vores booker Bertel ikke er i god tid.
Vi kunne samtidig – da vi var i god tid aflyste uden økonomiske forpligtelse til
Liselund, så selv om det var smadder ærgerligt af aflyse en hel sæson, så kostede det
heldigvis ikke foreningen penge.
Bestyrelsen har dog i stille periode juli 2020 til dags dato afholdt 5
bestyrelsesmøder. Vi håbede jo hele tiden at komme i gang, Det lykkedes ikke, men
der er jo altid ting at forberede og udvikle.
Og så løb vi jo ind i problemerne med Liselund – og det kostede selvfølgelig en hel
del bestyrelsestid. Vi har tidligere i Nyhedsbreve omtalt Liselunds svigt af indgåede
aftaler, og det skal indrømmes, at det gav bestyrelsen nogen tid med hovedpine, men
problemet fik heldigvis en god udgang med skiftet af spillested her til SBI´s
klubhus, hvor vi er blevet taget godt imod.

Nok om det her, men hvis det ønskes uddybet, så spørg bare ind til det.
Samtidig har vi været fokuseret på, at vedlige kontakten til medlemmer via
Nyhedsbrev, selv om de fleste i perioden var triste.
Til slut tak til bestyrelsen for at holde modet oppe i den svære tid og til stadighed tro
på klubbens eksistensberettigelse – og som det har vist sig i dag at være på sin plads
–
Ved kontingent betaling i januar midt i nedlukningen mistede vi kun 3 medlemmer,
men har så fået disse erstattet med nye, og samtidig med at vi i dag sætter
klubrekord med 85 deltagere til spisning.
Medlemstallet er d.d. 164 + 2 æresmedlemmer
Hvad angår sponsorer har vi ikke p.t. ikke nogen – svært at skaffe uden aktiviteter,
men der er håb forude siger Bertel, som er sponsoransvarlig.
Formandens beretning blev godkendt.
III. Regnskab
Søren Kærn bemærkede indledningsvis, at regnskabet for 2020 var blevet udsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen.
Regnskabet er revideret af Jørgen Grathwohl og Hjørdis Jensen uden bemærkninger
Kassereren gennemgik summarisk årsregnskabet for 2020, som viser et overskud på
kr. 33.387. Det betyder, at foreningens formue pr. 31/12 2020 udgør kr. 67.245, en
mærkbar forbedring i forhold til sidste år på stort set alle poster i regnskabet.
Foreningens formue indestår i Danske Bank.
Regnskabet blev godkendt uden supplerende spørgsmål.
IV. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastsætte kontingentet for 2021 uændret til kr. 150 pr. medlem.
V. Valg til bestyrelsen
Lis Hansen er udtrådt af bestyrelsen, idet hun er flyttet til Bornholm.
På valg er:
Bertel Erichsen – villig til genvalg – og blev efterfølgende valgt.
Søren Kærn – villig til genvalg – og blev efterfølgende valgt.
Rita Rasmussen ønskede uden for tur at udtræde af bestyrelsen – bestyrelsen
foreslog Jens Gade Larsen, Skælskør, som blev valgt for 1 år.

Herefter består bestyrelsen af:
Jørgen Dann – på valg i 2022 næste gang
Bertel Erichsen – på valg i 2023 næste gang
Søren Kærn – på valg i 2023 næste gang
Jens Gade Larsen – på valg i 2022 næste gang.
Efter vedtægternes § 6 skal bestyrelsen konstituere sig på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Som suppleanter blev valgt
Hjørdis Jensen
Som revisorer blev valgt
Jørgen Grathwohl
Kjeld Jensen
VII Eventuelt
Formanden takkede Rita Rasmussen for sit arbejde i bestyrelsen og overrakte hende
en lille opmærksomhed i den anledning.
Generalforsamlingen hævet. Jørgen Dann takkede dirigenten for arbejdet og for god
ro og orden.

Dato:

Dirigent – Jørgen Grathwohl

