Referat af generalforsamling i
Jonstrup Jazz
Torsdag den 22. februar 2018

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

Dirigent Hanne Andersen og referent Helle Furbo
Hanne takkede for tilliden og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning for 2017 og arbejde i 2018 – Ole - Merete

Beretning fra Ole: 2017 har været et godt år for klubben. Medlemmerne støtter op
om arrangementerne. 2018 arrangementer: september Satin Jazz fra Værløse,
oktober Jensens Jazzband, november Paul Harrison Band. Vores jazzklub er delt i 3:
torsdagsaftener, Jonstrup Jazz Festival, Jonstrup rejseklub. Rejsen i 2017 gik til
Stettin. Det var en god tur. Ideer til turen i 2019 efterlyses, og hvis nogle vil hjælpe
med tilrettelæggelsen, kan de henvende sig til Eivind. Fremtiden er usikker,
bestyrelsen vil gerne at flere hjælper til på torsdagsaftenerne.
Beretning fra Jonstrup Jazzfestival fra Merete. Den 22. festival i 2017 gik fint.
Solgte billetter: 1183. Det er flere end året før. 250 var til brunch søndag. Ialt
deltog 300 børn og unge i festivalen. Teltene kom ikke alle ned i tørvejr. Ingen
festival uden frivillige i 2017 hjalp mellem 60 og 80 personer. ”Festivalen set
gennem dine øjne”, fotomarathon, kommer igen i 2018, 17. - 19. august.
Begge beretninger blev godkendt.
Jørgen Artby gav stor ros til klubben og torsdagsaftenerne og Jan Greve roste
Stettinturen.

3.

Regnskab for 2017 til godkendelse: a. Jonstrup Jazzklub – Eivind

a. Eivind fremlagde regnskabet. Overskud på kr. 10.461. Regnskabet blev godkendt
b. Jonstrup Jazz Festival – Erik
Erik fremlagde regnskabet. Overskud på kr.
54.000. De 40.000 kr. bruges til nyanskaffelser,
nyt scenetelt m.m. Sponsorat fra Rema1000,
samt tilskud til børneaktiviter fra kommunen.
Musik til festivalen i 2018 er næsten på plads.
Regnskabet blev godkendt

4.

Budget for 2018 - Eivind

Eivind fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt.
5.

Kontingent 2019 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt

Kontingent uændret kr. 150 blev godkendt.
6.

Indkomne forslag – forslag skal være indsendt til bestyrelsen inden 8.

februar 2018
Ingen forslag
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:

•

Ole Sterndorff, formand -

genvalgt

•

Mette Hylander, bestyrelsesmedlem – genvalgt

•

Helle Furbo, bestyrelsesmedlem – genvalgt

•

Pia Jeppesen, suppleant – genvalgt
Ikke på valg:

•

Eivind Fruelund, kasserer

•

Ole Fabech, bestyrelsesmedlem

•

Ole Thorvaldsson, bestyrelsesmedlem

•

Soli Skinbjerg, suppleant
Bestyrelsen vil gerne have 1 medlem mere. Helge Gertsen blev valgt

1.

Valg af revisorer for et år

•

Steen Damsgaard – genvalgt

•

Per K. Larsen ønsker ikke genvalg

Benny Larsen blev valgt som revisor i stedet for Per K. Larsen
1.

Eventuelt

Eivind fremlagde ideen om bordrotation. Medlemmerne vil gerne sidde sammen
med dem, de plejer at sidde sammen med. Det er livskvalitet at sidde sammen
med dem, man kender. Bestyrelsen går videre med dette.
Hanne takkede for god ro og orden
Ole takkede Hanne for god ledelse af generalforsamlingen.

