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Referat fra generalforsamling d. 25.09.2021

Lasse indleder mødet og byder velkommen.

1  -  Valg af dirigent

Lars Abel (LA) valgt til dirigent

LA gør forsamlingen opmærksom på den specielle situation for afholdelse af 
generalforsamlingen i forhold til vedtægterne.

Næste ordinære generalforsamling er fastsat til d. 25.03.2022

2  -  Valg af referent.

Bo Bülow blev valgt til dirigent.

3  -  Bestyrelsens beretning (udsendt d. 18.02.2021)

LA henviste til tidligere udsendte materialer

Bestyrelsens beretning:

Sussi: 

Nævnte at der i dag ikke var lavet bordplan. Dansesalene på Telefonfabrikken 
er lukkede p.g.a. skimmelsvamp. Vores fredagsarrangementer vil derfor blive 
flyttet til Bibliotekets store sal. Man forventer at dansesalene igen kan tages i 
brug efter sommeren 2022.

Mens vi er på biblioteket er der lavet aftale med Magnes Madhus som 
leverandør til fællesspisning. Derudover har vi Susanne Katz, Bagsværd-
slagteren og  Ostedelikatessen i baghånden.

Derudover takker bestyrelsen hjælperne for deres store indsats ved afvikling 
af klubbens arrangementer.

Jonna:  

Situationen med Corona og skimmelsvamp i dansesalene har betydet, at 
klubben har været nødsaget til at finde alternative lokaler. Vi er landet på 
bibliotekets store sal. Den byder på andre forhold end vi er vant til, men 
musikken vil blive af samme høje kvalitet som vi er vant til, og der vil 
naturligvis også være salg af øl, vand, vin og mad som vi er vant til.

Lasse:

Berettede om at klubben er ved at overgå til ét samlet elektronisk 
administrationssystem, som kan håndtere alle dele af klubbens virke. Det har 
taget en del tid at indføre dette, men det er ved at være på plads.
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Mette:

Indtrådte i bestyrelsen i februar måned.

Under coronaen har det været nødvendigt at aflyse flere planlagte koncerter. 
Vi har haft god forståelse omkring problemerne, og har lavet en liste med de 
aflyste bands, så vi kan få dem på programmet senere. Musikerne er parate til 
at lave nye aftaler, og vil gerne komme og spille i vores klub.

Vi er nu i gang igen, og har haft to vellykkede arrangementer. Først i 
samarbejde med Bibliografen . Henrik Iversen tog sig af snakken med Daimi, 
og Louisiana Jazzband leverede god musik til Daimis sange.

På intimscenen i Drop Inn havde vi i mandags glæde af trioen:  Djarling, 
Fuhlendorf og Petri. Dejligt at være i gang igen.

Næste koncert i Drop Inn bliver med Harbeck /Templeton Duo. Den afvikles 
mandag d. 4. oktober kl. 20:00

Lars Abel: Henviste til den udsendte beretning fra februar måned, og opfordrede 
fremmødte til at melde eventuelle kommentarer. Inden mødet er der ikke 
modtaget kommentarer.

Svend Breum:         ….Gør opmærksom på at beretningen er fra en tidligere periode.

4  -  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. (Udsendt d. 18.02.2021).

Jan: Regnskab udsendt 18.02.2021. Der er ikke modtaget skriftlige kommentarer til
dette.

Klubbens  egenkapital  er  på  ca.  100.000.-  hvilket  er  fornuftigt  i  forhold  til
aktiviteterne. Det er svært at fremskrive budgettet for 2020 – ’21 men det ser
fornuftigt ud, og ender nok på 0.

Med hensyn til budgettet for ’22 ser det også ud til at det vil hænge sammen,
så økonomisk set er der ikke problemer.

Klubben har p.t. 497 betalende medlemmer.

5  -  Indkomne forslag

Lars Abel: Der er ikke modtaget andre forslag end det bestyrelsen har fremlagt:

Ændring af vedtægternes punkt 3: Indmeldelse i Gladsaxe Jazzklub

”Jazzklubben  er  åben  for  alle.  Indmeldelse  kan  ske  på  jazzklubbens
hjemmeside

https://www.gladsaxejazzklub.dk/   ”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden stemmeoptælling.
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6  -  Fastsættelse af kontingent.

Lars Abel: Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på 150,- om året.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget uden stemmeoptælling.

7  -  Valg af bestyrelse.

Lars Abel: Bestyrelsesændringer d. 26.02.’21 :  

Jørgen Koch Sørensen og Mette Schou udtræder af bestyrelsen.

Mette Stevns og Inez Tranberg indtræder  i bestyrelsen.

Bo Bülow: Holder takketale for den afgåede formand Ole Kjær. 

Lasse: Tak til Jørgen Koch Sørensen  og  Mette Schou for deres indsats i bestyrelsen

Bente: Holder takketale for Inez og Henning Tranberg, for deres indsats i bestyrelsen.
De forlod bestyrelsen d.24.09.’21 

Mette: Præsenterer den kommende bestyrelse:

Jan Engblom, Bente Jakobsen og Lasse Pejtersen fortsætter

Opstiller til valg for de kommende 2 år:

Sussi Frølich, Jonna Helleshøj, Jørgen Koch Sørensen (ny)

Opstiller til valg for et år:

Mette Stevns

Alle valg blev foretaget med applaus og uden modkandidater.

Lars Abel: Pointerer  over  for  forsamlingen,  at  bestyrelsen  mangler  en  kandidat  til  at
overtage  kasserer-posten,  gerne  inden  kommende  ordinære
generalforsamling

8  -  Valg af bestyrelsessuppleanter for et år.

Lars Abel: Opfordring til at melde sig som suppleant for et år– der mangler to

Bo Greiffenberg meldte sig, og blev valgt med applaus.

Mødet kunne ikke stille med endnu en.

Bestyrelsen  konstituerer  sig  efterfølgende,  og  indsætter  eventuelt  en
suppleant.

9  -  Valg af revisor samt revisorsuppleant for et år.  Bestyrelsen indstiller Jørgen Vad til revisor.
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Lars Abel: Bestyrelsen har indstillet Jørgen Vad som revisor for et år.

Ingen andre kandidater foreslås, og Jørgen vælges med applaus

Som revisorsuppleant melder Mogens Ram Pedersen sig på mødet.

Mogens vælges med applaus for et år.

10  -  Eventuelt.

Erik Andersen og Inge Mandrup (medlemmer): 

Hvordan  forholder  bestyrelsen  sig  til  kommunens  forslag  om at  flytte jazz
klubbens aktiviteter ud på det gamle Blågård Seminarium. Der går rygter om,
at bestyrelsen er imod dette tiltag.

Sussi: Dette  er  en  misforståelse.  Klubben  har  fremsat  nogle  ønsker  omkring
faciliteter der skal være til stede på Blågård Seminarium. Vi er en aktiv del af
processen omkring spillestedet. Man forventer at musikstedet kan tages i brug
i løbet af 2025.

Afslutning.

Lasse: Lasse  takker  af  på  bestyrelsens  vegne,  takker  for  fremmødet  med  155
deltagere.

Lasse sender en speciel tak til borgmesteren og de kommunale politikere for 
kommunens positive indstilling til klubbens arbejde.

Også en tak til Bibliografen og Telefonfabrikken for deres fantastiske 
samarbejde.

26.09.’21 - Bo Bülow
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