D.8.4.14

Referat af generalforsamlingen i Ballerup Jazzklub
afholdt lørdag d.5.4.14 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:
Kasserer Niels E. Madsen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Troels Nielsen (modtager genvalg).
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Ib Jørgensen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen
7.Eventuelt.
Ad pkt.1:
Torben Ek blev valgt uden modkandidat.
Han takkede for valget og konstaterede , at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad pkt.2:
Formanden fremlagde sin årsberetning, som blev enstemmigt vedtaget.
Kommentarer fra medlemmer:
Inger: Kunne tænke sig et genhør af Miriam Mandipira.
Henny: Har hørt fra gæster på Tisvildeleje Højskole, at der snakkes meget i klubben.
Kirsten kommentar hertil: "Grib i egen barm, læg en beroligende hånd på naboen".
Lillian: Glad for teleslynge.
Jørgen V: Publikum tilbøjelig til at tale højt, når musikken spiller højt.
Gitte (nyt medlem): Hygge er vigtig.
Inger: BJK er den hyggeligste.
Torben: "Jeg snakker også meget - i pausen!"

Ad pkt.3:
Kassereren gennemgik årets regnskab, herunder at kassebeholdningen er 75.963,00Kr.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Ad. pkt.4:
Budgettet for 2014 gennemgået.
Musikkernes honorar er forhøjet, derfor øget honorarbeløb.
Der må påberegnes et mindre underskud til næste år.
Mette: Kan vi overtale flere til at modtage post pr.e-mail ?
Flemming: 180 medlemmer modtager allerede via e-mail.
Jørgen: Udgifter til blade indgår i kontorhold.
Ole: Trykte blade bruges også som reklame for BJK.
Jørgen: Har I haft overvejelser angående kontingent og entrepriser?
Helle: Der er allerede forhøjede entreer ved visse bands.
Ole: Vi forsøger at lægge os op ad andre jazzklubber.
Gitte: I har stort fremmøde.

Ad pkt.5:
Ingen forslag fremkommet.
Ad.pkt.6:
Alle genvalgt.
Ad. pkt.7:
Jazzklubben har modtaget en mængde cd èr fra afdød tidligere medlem.
De vil indgå i klubbens lotteri.
Som vanligt sluttede Torben Ek med en anekdote:
"En meget jazz- og pigeglad karl arbejder for en bondefamilie. Han har "lyttebøffer" på ørerne, og
en dag , hvor han går i marken og lytter til "Goosetown Jazzband" , spørger bonden ,om han ikke
kan gå ind i bryggerset og hente bondens gummistøvler.
Det gør han så, men lige da han kommer forbi køkkenet, bliver han fristet af bondens datter.
Han er hurtig og stiller sig om bag hende.
Lige da han skal til at starte sit forehavende , kommer konen forbi og spørger, hvad han har gang i.
"Jamen det er din mand, som siger jeg skal, og det bliver din tur bagefter".
Konen tror naturligvis ikke på ham, så han går hen og åbner vinduet og råber til bonden:" Skal jeg
kun ta` den ene?"
Bonden svarer: "Nej, din idiot, du skal naturligvis tage dem begge to!"
( Ja Torben, den var måske nok lidt vovet - et held at de fleste er modne mennesker og har hørt
værre før!)
Torben takkede for god ro og orden.
Mødet sluttede kl.17.45.
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