D.14.4.13.

Referat af generalforsamlingen i Ballerup jazzklub.
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag d.13.4. 2013 kl. 17.00
i Baghuset, SCT.Jakobsvej1, 2750 Ballerup.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslårTorben Ek).
2.Formandens beretning.
3.Regnskabet forelægges til godkendelse.
4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.Valg.
Følgende er på valg:
Formand Ole Hoffeldt (modtager genvalg).
Sekretær Birgitte Christiansen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Margaretha (Grethe) Hesselberg (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Kurt Schouenborg (ønsker at stoppe - bestyrelsen har et forslag).
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen
Revisor Gunnar Madsen
Revisorsuppleant Frank Christiansen
7.Eventuelt.

Ad.pkt.1:
Torben Ek blev valgt uden modkandidat. Han takkede for valget, og konstaterede at
mødet var rettidigt indkaldt.
Ad. pkt.2.:
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Ad. pkt.3:
Pænt overskud grundet tildeling af beløb fra Ove Dalsgårds fond, forhøjede entreer,
bardrift og lotteri.

Det blev diskuteret om tilskuddet fra Ballerups kommune skulle stå under
regnskabsåret 2013 og ikke som tilfældet, hvor det blev overført fra 2012 til 2013.
Statens musikråd har i indeværende år ikke valgt at støtte klubber, som spiller
traditionelt jazz.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.4:
Kontingentet til næste år foresloges uændret. Der må beregnes et mindre underskud
til næste år, bl.a. grundet mindre støtte.
Codafgiften er forhøjet ( og betalt).
Udgiften til trykning af bladet forventes nedsat, da Kurt Schouenborg overtager
denne del.
Udgiften kan ligeledes holdes nede jo flere medlemmer der opgiver deres emailadresse. Hvilket hermed opfordres til endnu engang!
Spørgsmål fra medlem: "Hvad dækker forsikringen ?" Svar: "Personskade".
Ad. 5:
Ingen forslag indkommet.
Ad. 6:
Formand Ole Hoffeldt genvalgtes.
Sekretær Birgitte Christiansen genvalgtes.
Bestyrelsesmedlem Margaretha ( Grethe) Hesselberg genvalgtes.
Bestyrelsesmedlem Troels Nielsen valgtes i stedet for Kurt Schouenborg.
Suppleant Kirsten Bølling genvalgtes.
Suppleant Jørgen Vilsøe genvalgtes.
Revisor Hanne Rasmussen genvalgtes
Revisor Ib Jørgensen valgtes i stedet for Gunnar Madsen, som ikke ønskede
genvalg.
Revisorsuppleant Frank Christiansen genvalgtes.
Ad. 7:
Kirsten Madsen opfordrede til en dialog mellem regnskabskyndige i
medlemskredsen og regnskabsansvarlige i bestyrelsen.
Det blev drøftet hvorvidt suppleanter trådte i stedet for afgående
bestyrelsesmedlemmer.
Økonomien kan evt. styrkes ved at søge fonde. Alle er meget velkomne til at
bidrage med viden og evner!!
Forhøjet entre blev drøftet. Hvis vi vil have kvalitet må vi også betale Tariffen pr. musiker nærmer sig 2000 Kr.
Flere jazzklubber gør lige som os.
Der blev efterlyst unge jazzmusikere, som spiller den jazz, vi kan lide.

Kurt Schouenborg orienterede om det nye lydanlæg: De gamle højttalere er taget
ned, men vi skal nok ikke regne med, at der sker mere på denne side af
sommerferien!
Der rettedes en stor tak til Flemming Wagner og Kirsten Schouenborg for det store
arbejde med fotosiden og lotteriet!
Som altid sluttede ordstyreren af med en anekdote, som ikke nødvendigvis skulle
refereres, men det gøres den så alligevel:
"Papa Bue rørte ikke alkohol i 14 år! Og så blev han konfirmeret!"
Referent Birgitte Christiansen
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