Generalforsamling, GF, i Ballerup Jazzklub d. 23-10 2020 kl. 19 i Reehs Baghus, Ballerup

1. Valg af ordstyrer/dirigent
Birger Nielsen blev valgt og han konstaterede, at GF er blevet rettidigt udmeldt, efter at forårets
udmeldte GF var blevet udsat pga. Corona pandemien
2. Formandens beretning: Formand Birgitte Christiansen fik ordet og gennemgik
formandsberetningen: Beretningen blev vedtaget af forsamlingen. Beretningen ses nedenstående.
3. Regnskabet forelægges til godkendelse
Kasserer Niels E. Madsen fik ordet for præsentation af regnskabet, der var uddelt og underskrevet
af revisorerne. Jazzåret 2019 viste et overskud på 6800 kr. Regnskabet blev godkendt og vedlægges.
4. Budgettet forelægges til godkendelse
NEM omtalte (det corona-påvirkede) budget, der også var omdelt. Års-kontingentet er fortsat sat til
200 kr. for 2021. Budgetforslaget blev vedtaget. Både kommune og statstilskud er tildelt for 2020,
så økonomien ser derfor holdbar ud, på trods corona-begrænsninger. Budgettet blev vedtaget og
vedlægges.
5. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen og tillidsposter:
Kasserer Niels er på valg, genopstiller og blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer:
Troels Nielsen er på valg, genopstiller og blev genvalgt
Anders ønsker pga. personlige årsager ikke længere at være bestyrelsesmedlem.
Per Lydersen, lydmanden, overtager hans post.
Edda Dahl er på valg, genopstiller som suppleant og blev genvalgt, Edda havde meldt afbud til GF.
Jørgen Vilsøe, bestyrelsessuppleant, hus-poet, designer og opsætter af vort fine blad (i ca. 25 år)
overgiver sine blad-hverv til kyndige hænder på endnu en ’spejderkammerat’: Bent B. Pedersen,
der var forhindret i fremmøde på GF, men som allerede var trådt i funktion med fremstilling af
seneste Jazzblad, #3-2020.
Bar-chef, Ib Jørgensen, indtræder som bestyrelsessuppleant i stedet for Jørgen
Hanne Rasmussen genopstiller som revisor og blev valgt
Jahn Kristiansen opstillede og valgtes som ny revisor
Kirsten Pedersen genopstiller som revisorsuppleant og blev valgt
7. Evt. Under dette punkt blev Jørgen Vilsøe takket for sin indsats for foreningen og han blev udnævnt
som klubbens æresmedlem. Jørgen blev begavet med en keramisk fuglekasse (fra Vibeke Sunde,
Galleri Sunde Hundested).
Til afslutning takkedes gensidigt for den corona-sikre, hurtig og enkelt gennemførte
generalforsamling. Birger havde som sædvanligt en fin afslutnings-vits.
Referent Alice Olsen

