DATO:

05.04.2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HORNBÆK JAZZKLUB

GF indkaldt af:
Dato:
Mødested

Bestyrelsen
05.04.2017
Kulturhuset Bølgen kl. 19:00

Fremmødte

Der var 17 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af 1 revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kommende års kontingent (for 2019)
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt
Ad pkt. 4

På valg er:

Tore Nystrøm (genopstiller)
Lone Permin (genopstiller)
Thorsten Rasmussen (genopstiller)
Bruno Genz (genopstiller)

Den øvrige bestyrelse, som ikke er på valg, er:
Lars Markersen
Torben Pilely
Claus Vinderskov
Jannie Høeg
Ad pkt. 5

Suppleanter vælges årligt – på valg er:
Lars Mygind (genopstiller)
Jørgen Torsbjerg Møller (genopstiller)

Ad pkt. 9

Forslag fra medlemmer skal fremsendes skriftligt til formanden senest torsdag
den 29. marts 2018 (ugedagen før generalforsamlingens afholdelse).

Ad pkt

Ansvarlig

1

Bestyrelsen foreslog Flemming Thalbitzer-Foldskov som ordstyrer.
FTF blev valgt med akklamation.
Ordstyreren konstaterede at GF var lovligt indkaldt med udsendelse af
dagsorden til medlemmerne min. 2 uger før iflg. Foreningens
vedtægter.
Indkaldelsen var udsendt pr. mail onsdag den 21.03.2018

2

Thorsten Rasmussen (formand) oplæste beretningen for året 2017.

Termin

Der var et enkelt spørgsmål omkring alsidigheden i musikprogrammet:
Svar: Vi forsøger at være så alsidige i vores musikvalg som muligt
uden at gå helt til ydergrænserne, selvom det kunne være ønskeligt.
Vi ønsker heller ikke at være en jazzklub hvor programmet
udelukkende består af New Orleans jazz: Vi har en tradition for at
årets sidste jazzkoncert er traditionel jazzmusik som næsten alle kan
lide, samt at en gang om året i løbet af efteråret har en decideret
blueskoncert.
Beretningen blev vedtaget med akklamation.
3

Lars Markersen (kasserer) gennemgik det reviderede regnskab for
året 2017. (Revisor Ivan Arpe-Hansen)
Regnskabet fremviste et overskud på kr. 28.971,31
og en formue på kr. 91.522,48
Entréindtægten for årets første 6 koncerter, beløber sig til kr. 49.810,Entréindtægten for årets sidste 4 koncerter beløber sig til kr. 34.040,-.
Især koncert med Scott Hamilton og koncert med Kira Skov var
publikumsmagneter med entréindtægter på kr. 17.000,- og kr. 17.500,Regnskabet blev vedtaget med akklamation.

4

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Tore Nystrøm (genopstiller) – blev genvalgt
Lone Permin (genopstiller) – blev genvalgt
Thorsten Rasmussen (genopstiller) – blev genvalgt
Bruno Genz (genopstiller) – blev genvalgt
Den øvrige bestyrelse, som ikke er på valg, er:
Lars Markersen
Torben Pilely
Claus Vinderskov
Jannie Høeg

5

Valg af 2 suppleanter (vælges årligt):
Lars Mygind blev genvalgt som suppleant.
Jørgen Torsbjerg Møller blev genvalgt som suppleant.

6

Revisor Ivan Arpe-Hansen blev genvalgt.

7

Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.
2

8

For kalenderåret 2019 blev kontingentet fastsat uændret til kr. 150,-

9

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på
generalforsamlingen.

10

Eventuelt:
Kassereren takkede revisor, ordstyrer, John Madsen for billettrykning
samt Bølgens personale for deres arbejde ifm. generalforsamling og
jazzklubben i øvrigt.
Formanden takkede for fremmødet og generalforsmlingen kunne
slutte klokken 19:45.

For referat TR

Referat fra konst. bestyrelsesmøde den 05.04.2018
Ad
pkt

1

Ansvarlig

Termin

Konstituering af bestyrelsen:
Valg af formand
Valg af kasserer.
Øvrige poster fordeles på næstkommende bestyrelsesmøde

Thorsten Rasmussen blev valgt til formand
Lars Markersen blev valgt som kasserer
Øvrige poster fordeles på næste bestyrelsesmøde.
2

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag den 17. maj (på Norges nationaldag) klokken 14:00 på
Bølgen

For referat TR

3

