
Odense den 20.02.17

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns
19. ordinære generalforsamling.

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00
på Odense Fagskole Ørstedsgade 28 - 5000 Odense C

Mod forudbestilling er der spisning fra kl. 18.00 – 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed.
3. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fremlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent for 2018.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a. Valg af formand (gælder 1 år).
Vakant.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (gælder 2 år).
Afgående Edith Boelt Knudsen (modtager genvalg).
Afgående Erik Damgaard (modtager ikke genvalg).

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (gælder 1 år).
Ekstraordinært afgår Peter Bruun.

d. Valg af suppleant til bestyrelsen (gælder 2 år).
Afgående Inga Oxlund (modtager ikke genvalg).

e. Valg af revisorsuppleant (gælder 2 år).
Afgående Marianne Højte (modtager ikke genvalg).

f. Eventuelt.
Kandidater til bestyrelsen kan foreslås på  generalforsamlingen, men skal 
forinden, skriftligt, have erklæret sig villige til at modtage valg.

Efter generalforsamlingen underholder Amanda 
Jazzband.



Referat fra 19. ordinære Generalforsamling

1.  Valg af dirigent.
Karen Maigaard blev valgt.

Stemmetællere:
Palle, Henning og Flemming

Referent Ditte Knudsen

2.  Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed.
    Normalt er det foreningens formand der aflægger beretning for det  

forgangne år, men da formand Bent-Erik Johansen stoppede den 17. 
november 2016 på grund af sygdom, havde bestyrelsen valgt Erik 
Damgaard til af aflægge beretning.

Af beretningen fremgår det, at vi ved årsskiftet var 410 medlemmer. En 
netto medlemsfremgang på 125, hvilket måske ikke fortsætter, da der p.t. 
er ca. 40 færre, der har betalt kontingent end på samme tid sidste år. 

Der har været afholdt ialt 25 koncerter, heraf 15 i Seniorhuset, 9 på 
Havnens Gourmet og 1 på Air Pub. Vi er ikke i tvivl om, at koncerterne i 
Seniorhuset er skyld i den store fremgang af medlemmer, selvom nogen 
savner den mere intime stemning der var på Air Pub. Som erstatning for 
sommerjazzen på Carlslund tilbød Jazzens Venner 6 sommerkoncerter på 
Havnens Gourmet i Åsum. Det var meningen at koncerterne skulle holdes 
udendørs, men vejret drillede og kun 1 koncert kunne holdes ude, men vi 
kunne så heldigvis trække indendørs.  

Angående tilskud fra Stat og Kommune har vi fået afslag på 
honorarstøtte, da Musikudvalget ikke mener vi lever op til Kommunens 
kulturpolitik, som drejer sig om, at vi skal forny os, med bl.a. at søge nye 
målgrupper, nye samarbejdspartnere og i det hele taget skabe urbane 
oplevelser og “vild Odense” i byrummet. Der blev søgt fra en anden pulje, 
hvor Kommunen gav afslag, men vi fik dog kr. 15.000 fra Staten.

Manglende tilskud betyder, at vi har skåret i antallet af koncerter, idet vi i 
gennemsnit skal regne med et underskud på ca kr. 5.000,00 ved hver 
koncert. Det betyder, at vi har valgt kun at afholde 16 koncerter i 2017 
med 8 om foråret og 8 om efteråret. Noget af årsagen er også, at der er 
begrænsninger på hvor mange koncerter vi kan afholde i Seniorhuset, fx. 



kan vi ikke være i huset  før og efter en ferie. Der er ikke planer om 
sommerkoncerter i Åsum , da vi ikke skal konkurrere med Carlslund, men 
vi afholder en koncert på Havnens Gourmet i oktober måned. 

Derefter blev beretningen sat til debat. 

Et medlem undrede sig over, hvilken slags musik foreningen skulle spille 
for at den kunne få tilskud. ED kunne fortælle, at bestyrelsen netop havde 
haft møde med Musikudvalget og der fået bekræftet, at musikvalget ikke 
var problemet og at vi selvfølgelig skulle have den musik, som 
medlemmerne kom for at høre. Ligeledes blev der ønsket en busrute til 
Åsum, hvilket vi i Jazzens Venner ikke kan efterkomme.

Dermed blev beretningen godkendt.

3. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag til behandling.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Erik Damgaard fremlagde regnskabet. Regnskabet ensstemmigt 
vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent for 2018.
Erik Damgaard gennemgår uddelte budget og oplyser, at bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent. 
Der fremsættes et ændringsforslag om kontingentforhøjelse med kr. 
50,00 gældende fra 2018. Der foretages afstemning og resultatet er 32 
stemmer for en forhøjelse og 21 stemmer imod en forhøjelse. 
Ændringsforslaget bliver dermed vedtaget og kontingent for 2018 bliver 
således kr. 350,00.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a.  Valg af formand. Valget gælder for et år. Erik Damgaard bliver 

foreslået og bliver valgt som ny formand i  Jazzens Venner.
b.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (gælder 2 år) Bestyrelsen 

foreslår genvalg af Edith Boelt Knudsen, der bliver genvalgt. 
Angående Erik Damgaards plads, foreslår bestyrelsen Marianne 
Højte, der bliver valgt for en 2 årig periode. 

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (Gælder 1 år) Ekstraordinært afgår  
Peter Bruun. Bestyrelsen foreslår Knud Theil Nielsen, der bliver 
valgt. 



d. Valg af suppleant til bestyrelsen (Gælder 2 år) Afgående Inga 
Oxlund modtager ikke genvalg og bestyrelsen foreslår Reni 
Bjørklund, der bliver valgt.

e. Valg af revisorsuppleant (gælder for 2 år) Bestyrelsen foreslår 
Henning Højgaard, der bliver valgt. 

7. Eventuelt
Der er ingen emner til drøftelse under eventuelt.

Dirigenten takker for god ro og orden og overgav ordet til ny formand.

Formanden takkede dirigenten med en vingave for at lede 
generalforsamlingen sikkert igennem alle punkter. 

Drigentens underskrift



 




