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Information om situationen fra Ole Kjær 
 
Kære medlemmer af Gladsaxe Jazzklub 
 
Det er i den grad en usædvanlig tid, vi lever i. 
Covid-19 har sat dagsordenen for vores aktuelle livsførelse - herunder rammevilkårene for 
Gladsaxe Jazzklubs aktiviteter. 
 
Ydre omstændigheder har således 2 gange været bestemmende for, at jazzklubbens 
Generalforsamling 2020 ikke har kunnet afholdes. 
Nedlukningen af aktiviteter og lokaler i perioden marts-september kom på tværs af 
bestyrelsens officielt indkaldte invitationer. 
Hver gang har det resulteret i skuffelse blandt de 2-300 tilmeldte medlemmer, musikere, 
lyd- og lysfolk,leverandører m.fl.. 
Med landets aktuelle Covid-19-situation har bestyrelsen besluttet ikke at forsøge sig med 
en 3. gang. 
 
Bestyrelsen har i lyset af ovenstående besluttet følgende: 

1. Generalforsamlingens officielle papirer fremsendes til medlemmerne - 4 
notater vedhæftes således som filer 

2. Bestyrelsen tillader sig at tro på medlemmernes accept/godkendelse af den 
forelagte Bestyrelsens Beretning og Årsregnskab 2019 

3. Bestyrelsen tillader sig at tro på accept/godkendelse af den beskrevne valghandling 
med de anførte navne 

4. Bestyrelsen tillader sig at tro på accept/godkendelse af bestyrelsens forslag til ny 
suppleant: Anne-Mette Skou Andersen 

5. Evt. bemærkninger til de fremsendte papirer fremsendes senest d. 01. december 
2020 til Ole Kjær: jazzole.kjr@gmail.com 

6. Generalforsamling 2021 vil blive tilrettelagt med et dagsordenspunkt, der 
opsamler indkomne kommentarer, forslag, spørgsmål m.m..   

Vi har tilladt os denne model for afvikling af årets generalforsamling - og håber på jeres 
opbakning og forståelse. 
En usædvanlig modelløsning i en særdeles usædvanlig Coronatid. 
 
Med venlig hilsen 
Ole Kjær 
(pbv)  
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Generalforsamling 2020 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gladsaxe Jazzklub: 

Fredag den 11. september 2020, kl. 19.00 

Adresse: Grønnemose Skoles Festsal, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg 

 

Ved denne generalforsamling tilbydes der ikke spisning forud for generalforsamlingen. 

Dette for at mindske trafikken i salen.                                                                         

OBS. Dørene til Festsalen åbner fra kl. 18, således at et jævnt flow af deltagere kan 

finde vej til pladser, bar etc..                                                                                       .                       

Tilmeldte deltagere til den aflyste generalforsamling i marts måned havde alle indbetalt 

40 kr. pr. person – dette for at undgå madspild. Ved indgangen d. 11. september vil alle 

betalere fortsat få udleveret en drikkekupon, der modsvarer dette beløb.  

OBS. Tilmelding til Generalforsamling 2020 er nødvendig af hensyn til bestyrelsens 

teknisk-praktiske planlægning.                                                                                                                      

Tilmeldingsfrist:  Søndag den 06. september 2020 

Tilmelding: via klubbens billetsystem på hjemmesiden                          

www.gladsaxejazzklub.dk 

Evt. spørgsmål kontakt: Jan Engblom: 2840 3715  /  Henning Tranberg: 4444 1691 

http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent (2021) 

7. Valg af bestyrelse – på valg er for en 2-årig periode:                                   

Bente Jacobsen, Jan Engblom, Jørgen K. Sørensen og Henning 

Tranberg . Alle fire er villige til genvalg.  

8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år:                                                                                                              

Lasse Pejtersen er villig til genvalg.                                                            

Tom Skovgaard er ikke villig til genvalg. 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant:                                                

Kirsten Green og Christian Hindricksen er villige til genvalg.   

10. Evt. 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest:                                                                                                  

Fredag d. 28. september 2020 

Forslag sendes til: jazzole.kjr@gmail.com     

Jazzklubbens gældende vedtægt kan læses på: www.gladsaxejazzklub.dk 

 

 Louisiana Jazzband & DAIMI underholder efter generalforsamlingen                                                             

mailto:jazzole.kjr@gmail.com
http://www.gladsaxejazzklub.dk/
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Generalforsamling 2020 
Bestyrelsens beretning 2019 er en fortælling om jazzmusik af professionel høj kvalitet, om 
alsidighed i musiktilbuddet, om spredning af musikaktivitet til flere bydele, om udfordring af 
musikalsk vanetænkning og om samarbejdets betydning med andre - på tværs af det 
frivillige foreningsliv og relevante kommunale kulturinstitutioner.  

Men 2019 var også året, hvor bestyrelsen havde et mindre intermezzo med kommunen, 
som begge parter gerne havde været foruden. Et mindre bump i et ellers så godt 
parforhold.                                                                                                                         
Mere herom senere…                                                                                                   

Beretningen er opdelt i fire afsnit: 

1. Aktiviteten: Årets koncerter, events, økonomi - og en jazzrejse 
2. Kommune og Jazzklub: Nærmeste fremtid. 
3. En tak skal lyde: Jazzmaskinens små og store ’tandhjul’. 
4. 2020: På vej… 

Årets koncerter, events, økonomi… og en jazzrejse                                                                         

Lad det være slået fast fra begyndelsen:                                                                              
En væsentlig forudsætning for, at Gladsaxe Jazzklub har opnået en fornem position i det 
danske jazzmiljø skyldes tre forhold: Økonomisk støtte fra Gladsaxe Kommune, 
økonomisk støtte fra Statens Kunstfond samt ikke mindst en talstærk kontingentbetalende 
medlemsskare og et publikumsantal, der slår tidligere års antal fremmødte. 

Denne solide økonomiplatform kombineret med 25 dedikerede borgere, der samlet lægger 
tusindvis af frivillige timer i jazzklubbens arbejde, udgør hemmeligheden bag klubbens 
succes og brede anerkendelse i miljøet.  

Bestyrelsen kan med stor tilfredshed aflevere et Regnskab 2019, der med tydelighed viser 
resultatet af en øget publikumstilgang samt fastholdelse af et stabilt højt medlemstal.             
Til jer alle skal der derfor lyde en stor tak for loyalitet, engagement og deltagelse.    

2019 blev året, hvor vi ubetinget blev den bedste version af os selv.                                    
Det vil naturligvis føre for vidt at gå i dybden med alle typer af arrangementer og 
musikerkonstellationer.                                                                                                             
Sammenfattende kan året præsenteres i følgende punkter: 

1. Klubbens høje medlemstal er blevet fastholdt. Således havde Gladsaxe 
Jazzklub 659 medlemmer pr. 31.12.2019. 

2. Der blev afviklet 37 koncerter og events – herunder bl.a. musikprojektet ’Det 
Muntre og Hårde Jazzliv’ (Bibliografen), ’Jazz & Brunch’ (Aldershvile 
Slotspavillon), ’DR Julehow’ (Grønnemose Skoles Festsal), ’Gladsaxe 
Jazzfest’ (Søborg/Slotsparken) og ’TangoJazz’ (Telefonfabrikken).   
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3. Der blev afholdt 2 jazzkoncerter for børn og deres voksne i samarbejde med 
kulturhuset, Telefonfabrikken. Klubbens egne ’jazzkogekoner’ stod for 
madlavningen til 200 gæster. 

4. Den årlige jazzweekend i provinsen blev endnu et år afholdt i Gilleleje med 
musik/dans/foredrag… og socialt samvær 

5. En 9-dages jazzrejse til New Orleans blev gennemført i april 2019 for 35 af 
klubbens medlemmer. Den berømte French Quarter Festival var rejsemålet 
samt øvrige kulturoplevelser. 

6. I 2019 har klubben haft et besøgstal på over 7.000 – samlet for de indendørs 
og udendørs koncerter. 

7. Over 200 professionelle musikere spillede rundt omkring på byens scener 
8. Der er blevet spillet jazzmusik på Telefonfabrikken//Store Scene/Intimscenen, 

Bibliografen, Aldershvile Slotspavillon, Aldershvile Slotspark, Grønnemose 
Skoles Festsal, Pladsen i Søborg, Rådhushaven/Musiklunden og Hotel 
Gilleleje Strand. 

9. Og bestyrelsens samarbejdsflade var også i 2019 ganske stor.               
Således fortsatte det unikke samarbejde med kommunens kulturinstitutioner 
og Gladsaxe Oplysnings Forbund (indtil maj) om særligt musikprojekt. 
Partnerskabsaftalen med kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg 
(Gladsaxe Jazzfest) blev videreført og Folkeoplysningsudvalget gav et 
økonomisk tilskud til årets store juleshow. 

10. Desuden har jazzklubben samarbejdet om konkrete projekter med Gladsaxe 
Tangoforening, Glad Dans, Gladsaxe Viseforening og Dansefabrikken 2860. 
Og en ny samarbejdspartner er for alvor dukket op i efteråret: AOF. Dette 
oplysningsforbund vil fremadrettet udfylde det hul, der opstod i kølvandet på 
GOFs lukning. 

11. Eksternt har jazzklubben i 2019 samarbejdet med genreorganisationen 
JazzDanmark og Tivoli om fejring af UNESCOs mærkedag ’International Jazz 
Day 2020’ i Tivoli, torsdag d. 30. april.   

Som det fremgår af omtalen af ’Årets Gang’ i jazzklubben, har bestyrelsen bestræbt sig på 
at efterleve den valgte -og indtil nu af medlemmerne  accepterede - musikprofil:                                                                                            
Fastholdelse af gode musiktraditioner kombineret med viljen til at afprøve nye idéer, 
præsentation af smallere musikgenrer og                                                                         
vilje til at tilbyde sceneplads til nye musiker-konstellationer.     

 
’DR Juleshow 2019’ blev med succes afholdt den 1. søndag i advent i Grønnemose Skoles Festsal – og med over 500 

deltagere. 
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Kommune og Jazzklub 

De af jer, der har været medlem af jazzklubben i flere år vil vide, at bestyrelsen i mange 
forskellige sammenhænge har rost Gladsaxe Kommune for en proaktiv kulturpolitik, der 
understøtter aktive frivillige foreninger.  
 
Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse har i sin tænkning og strategi hele tiden forsøgt at være i 
samklang med den lokale kulturpolitik. Og vi er altid blevet mødt med velvilje og 
økonomisk støtte, når vi har henvendt os med fx nye musikprojekter og særlige events.   
 
På den måde har der over tid udviklet sig et fint samvirke mellem klub og kommune. 
Enkelt sagt har Gladsaxe bevilget rammebeløb til mangeartede musikaktiviteter – og 
jazzklubben har hver eneste gang fundet de hundredvis af frivillige timer til at virkeliggøre 
idéerne. 
 
Men…. når det har handlet om tidssvarende faciliteter og rimelige arbejdsvilkår for det 
frivillige arbejdets udførelse… ja, så har der i flere år tegnet sig et noget anderledes 
billede.   
 
Mange af jer vil huske, at bestyrelsen gennem de seneste 4-5 år har gjort forvaltning og 

politikere opmærksomme på utilstrækkelige rammevilkår i vores forsøg på at etablere et 

moderne spillested i kulturhuset for både publikum og vores professionelle musikere fra 

ind- og udland.  

Og gode rammevilkår betyder fx for os frivillige, at vi ikke selv skal opbygge scene til hver 

eneste koncert, at vi ikke skal slæbe rundt med borde og stole til knap 200 gæster, at der 

ikke skal løftes klaver på scenen, at der ikke skal slæbes rundt med lydmateriel til hvert 

arrangement.                                                                                                                        

Og egnede garderobefaciliteter ville bestemt gøre en forskel for klubbens mange gæster. 

Samlet set er ønsket blot at få skabt rammen for et moderne professionelt spillested. Et 

spillested, som ikke skal etableres fra bunden af hver eneste gang gennem lange og tunge 

arbejdsgange for de frivillige.             

Bestyrelsen har i tale og med det skrevne ord gjort rede for disse mangler og ønsker – og 
vi har peget på konkrete løsninger for at optimere forholdene.                                                                   
Vi har været sobre og holdt os til fastlagte kommunale procedurer.  
 
Men imødekommenhed og forståelse er vi ikke blevet mødt med på dette område – heller 
ikke, når puljemidler (december) til afhjælpning af foreningers fysisk-tekniske udfordringer 
skulle uddeles.                                                                                                                                          
En sådan åbenlys negligering har det med at påvirke entusiasme og engagement.           
      
På et ekstraordinært møde i december 2019 traf bestyrelsen i lyset heraf en beslutning om 
at tilbagetrække en netop fremsendt ansøgning om et nyt musikprojekt i Bibliografen (’De 
Unge i Dansk Jazz’) samt at klubben ville udtræde af den indgåede partnerskabsaftale 
vedr. afholdelse af de populære udendørs koncerter, Gladsaxe Jazzfest. 
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I begyndelsen af 2020 tog borgmester Trine Græse så teten.                                 
Jazzklubbens bestyrelse blev sammen med forvaltningens ledelse og kulturområdets 
udvalgsformand indkaldt til 2 ’dialogmøder’ på rådhuset.         
På disse møder blev baggrund og aktuel situation belyst.                                               
Forståelse for jazzklubbens påpegede problemer blev skabt.  
 
Midlertidige tilfredsstillende løsninger er nu blevet besluttet, således at påpegede 
udfordringer indtil videre har fundet en positiv løsning for Dansesalene 1 – 3 i kulturhuset.                         
Således fortsætter det gode samarbejdsforhold mellem kommune og klub.  
 

 

En tak skal lyde … 

Også i 2019 blev Gladsaxe Jazzklubs resultater skabt af et solidt hold af frivillige, der alle 

har jazzmusik og et arbejdende fællesskab som passion.  

I skal forestille jer en maskine med små og store tandhjul, der alle er hinandens 

forudsætning – uden disse mange tandhjul går det ikke.                                                                                                                     

Det er Gladsaxe Jazzklub!  

Jeg vil gerne bede jer om at takke disse ’jazzens arbejdskvinder og arbejdsmænd’, der i 

den grad hjælper bestyrelsen med arbejdet.  

Sig tak til: 

Kim Vulpius - Lone Schubert - Birthe Mortensen - Rita Agerholm - Lone Barvild -   

Bo Bülow – Inez Tranberg - Helle Sorgenfri Pedersen - Birte Hammer-Pedersen - 

Mogens Rose – Gitte Frølich - Tina Frølich - Mik Neumann - Morten Lindgren - Kim 

Malmqvist - Kaj Bonne – Mette Edlers - Henrik Wolsgaard-Iversen - Kjeld Frandsen. 

Også en stor tak til: 

Bibliografen og Telefonfabrikken - som er de kommunale kulturinstitutioner, jazzklubben 

i den grad har sparret med.   

Konditoriet Grannys House for snesevis af Othello-kager, frugttærter og sandwich.            

Tak til Bagsværd Slagteren, Ostedelikatessen, Katz Kogeri, Madkartellet og 

DeliChancen for årets mange velsmagende retter.      

Og Jumboklubben - en forening, der hjælper til med praktiske foranstaltninger.                                                                                                    

Og til allersidst – men ikke mindst - en kæmpe tak til den samlede bestyrelse.                                   

Der er blevet leveret tusindvis af frivillige timer for Gladsaxe Jazzklub - og dermed for 

kulturen i Gladsaxe.                                                                                                              

Det har været muntert, hårdt, udfordrende, trist, glædeligt… mange følelser i spil.         

Men det bedste er, at beslutninger altid er taget i enighed. Også, når det har set sværest 

ud.                                                                                       

Tak for det! 



Generalforsamling 2020 

 

 

Side 5 

På vej i 2020 

Som vi oplyste på sidste års generalforsamling (2018) aflagde bestyrelsen i januar 2019 

besøg på det tidligere Blaagaard Seminarium i Mørkhøj med det formål at vurdere 

lokaliteternes egnethed som muligt nyt spillested for jazzklubben.  

Efter besøg og efterfølgende grundig drøftelse i bestyrelsen fremsendte vi til politikere og 

forvaltning et 5-siders notat med vores vurderinger af lokale- og sceneforhold, mulighed for 

fortsættelse af klubbens Intimscene, køkkenfaciliteten, toilet- og garderobeforhold, 

depotplads, backstage-rum etc..                                                                                      

Endvidere omtaltes P-forhold og lokalområdets offentlige trafikale forhold.                                                                            

Notatet var konkret beskrivende og anvisende for udbedring af mangler og 

uhensigtsmæssigheder.                                                                                              

Konklusionen var entydig:                                                                                   

”Som Blaagaard Seminarium fremstår i dag, ser bestyrelsen ingen grund til at fraflytte 

kulturhuset Telefonfabrikken”. 

Notatet blev fremsendt til rådhuset d. 07. januar 2019. 

I forbindelse med tidligere omtalte møder hos borgmester Trine Græse omtales 

’Blaagaard-projektet’ igen, idet Gladsaxe Byråd i januar 2020 har besluttet at rette fornyet 

fokus på bygningskomplekset i Mørkhøj.    

Gladsaxe Jazzklub opfordres til at indgå i en idé- og forslagsfase, hvor ønsker og 

forventninger til etablering af et musisk miljø skal formuleres.                                                 

Som i alle andre sammenhænge ønsker Gladsaxe Jazzklub at medvirke, når kommunen 

opfordrer til deltagelse. Vi bidrager gerne med viden og erfaringer i forhold til Byrådets 

nedsatte opgaveudvalg.    

------------------------------------ 

Afsluttende er bestyrelsen selvsagt interesseret i at høre medlemmernes vurdering af den 

fastlagte kurs for koncerter og events. Vi tilstræber en bred musikprofil med fastholdelse af 

gode traditionelle sællerter kombineret med udfordringer af den vante musiksmag.  

Og så holder vi i øvrigt af at overraske med nogle særlige musiktilbud til jer i løbet af året – 

akkurat som vi gjorde det med DR Juleshow sidste år i december.     

Giv os jeres vurdering, så vi fortsat kan sikre jer en jazzklub, der er i samklang med sine 

medlemmer. 

Tak for den store opbakning i 2019  




