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Generalforsamling 2022 - Dagsorden med referat: 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen indstiller Lars Abel til dirigent 

 Lars Abel valgt med applaus. Godkender formalia omkring generalforsamlingens varsling 

2. Valg af referent: Bestyrelsen indstiller Bo Bülow som referent 

 Bo Bülow valgt med applaus  

3. Bestyrelsens beretning  

Mette (Formand): - Om bestyrelsen – Mette nævner, at kort før den seneste generalforsamling havde 

Henning og Inez Tranberg trukket sig fra bestyrelsen. En formandsduo bestående af Mette Stevns og 

Lasse Pejtersen blev godkendt af generalforsamlingen (d. 24.09.2021). Lasse har i mellemtiden trukket 

sig pga. sygdom, og Mette har siden været alene som fungerende formand, Mette giver udtryk for, at 

det har været et hårdt arbejde, men at hun har været glad for en fantastisk opbakning fra den øvrige 

bestyrelse. 

Herefter præsenterede Mette den øvrige bestyrelse: 

Sussi – bestyrelsens alderspræsident. Hun sørger for et enestående arbejde med kontakt til vores 

madleverandører, bordplaner til koncerterne samt service og praktisk koordinering omkring 

bespisning. 

Bente - Sørger bl.a. for servicering i vinbaren, blomsteranretninger, og vask af duge. 

Jørgen - Sørger for bordopstilling sammen med Jumbo-gruppen. Han deltager i klubbens eksterne 

møder i organisationen ”All That Jazz”. Han har styr på vores vin, og så har han en dejlig stor og 

rummelig bil, som vi bruger til opbevaring og transport. 

Jonna – Servicerer i baren, foretager, sammen med Bo Bülow, indkøb af øl og vand, og er herudover 

kontaktled til pressen samt klubbens sekretær sammen med Bo Greiffenberg. 

Jan – Står for klubbens økonomi, billetsalg og medlemskartoteket. Jan har efter mange års fantastisk 

arbejde som kasserer varslet, at han på et tidspunkt ønsker at trække sig som kasserer. I øjeblikket 

deler Jan arbejdet vedrørende økonomi med Erling Kristiansen, som opstiller til valg som 

bestyrelsesmedlem ved denne generalforsamling og som på sigt overtager posten som kasserer. 

Kirsten – suppleant – Hun meldte sig til arbejdet efter sidste generalforsamling. Hun styrer klubbens 

hjemmeside og Facebook. 

Bo – suppleant – Han blev valgt på sidste generalforsamling. Ordner alle klubbens praktiske gøremål i 

forbindelse med koncerter i samarbejde med Jørgen. Derudover er han klubbens sekretær sammen 

med Jonna. 

Mette:  - Koncerterne– Det har været en svær periode at overtage styringen af klubben. Der har været 

meget uforudsigeligt i planlægningen p.g.a. Corona, og derudover skulle vi tage hånd om et nyt IT-

system for bl.a. medlemspleje og økonomi. Mange kroge rundt i klubben skulle læres, og tak for god 

hjælp fra nuværende bestyrelse og tidligere formand (Ole). Der skulle tages kontakt til musikere, som 

vi har måtte aflyse under Corona, og hvor det var muligt lave nye aftaler. Således lagde vi ud med 

Daimi og Louisiana Jazz Band i Bibliografen efterfulgt af 9 koncerter gennem efteråret i Drop Inn og på 

Hovedbiblioteket og derudover 3 koncerter i Gilleleje. I alt havde vi 12 koncerter, 62 musikere på 

scenen, og heraf mange fra udlandet. Da CoVid19 atter slog til i december oplevede vi, at selv om vi 

havde udsolgt til koncerten med AK and All That Jazz udeblev mange af gæsterne – sygdomsramte 

eller i isolation. AK kom med denne fine tilbagemelding på FB:  ”Og ikke mindst tusind tak. Det var så dejligt at 

spille i jeres jazzklub. Tak for den fine forplejning. Der var så absolut intet, der manglede. Mange kom og takkede �  bagefter, 

det var så dejligt. Det var en dejlig slutkoncert på et mærkeligt år” 
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Mette: - Administration – Vi har startet op på et nyt administrationssystem – 

”Foreningsadministrator”. Bestyrelsen er glade for det nye system, men vi skal alle vænne os til det, 

ikke bare bestyrelsen, men også medlemmerne og vores gæster. Bestyrelsen har deltaget i et kursus i 

Odense. Vi kan mærke at dette system vil lette vores arbejde.  

Jazzklubbens medlemstal er opgjort til 417. 

Mette:  - Samarbejde - Mette sender en særlig tak til Gladsaxe Kommune for deres velvilje og 

økonomiske støtte til Jazzklubben. Partnerskabsaftalen omkring sommerens jazzfest er i hus og skal 

genforhandles efterfølgende. Også tak til Statens Kunstfond, som vi også er økonomisk støttet af, samt 

Telefonfabrikken, der støtter vores ”intimscene” i Drop Inn. 

Vi deltager i et samarbejde på tværs af jazzklubber på Sjælland – ”All That Jazz” – og møder om 2023-

sæsonen er nært forestående. Vi har også et samarbejde i gang med kommunen om et gøre det 

tidligere Blågård Seminarium til et kommende musiksted. Et samarbejdende netværk under Jazz 

Danmark for øerne og Sjælland er i støbeskeen.  

Med ledelsen og medarbejderne af Telefonfabrikken har vi et samarbejde omkring børnejazz to gange 

om året. 

Og endelig har vi et godt samarbejde med ”Grannys House” og ”Magnes Madhus” om levering af 

kager og mad til vores arrangementer. 

Delberetninger fra enkelte bestyrelsesmedlemmer: 

Jonna: Beretter om anvendelse af lokaler: 

Drop Inn er til de mindre koncerter, og vi har også benyttet lokalet til ”Børne-jazz”, som vi arrangerer i 

samarbejde med Telefonfabrikken. 

Dansesalene er der stadigvæk uklarhed om, hvornår vi kan benytte igen. 

Hovedbiblioteket er vi glade for som lokalitet. Desværre er der ikke plads til så mange gæster, hvilket 

giver underskud på koncerterne. Jazzklubbens økonomi er pt rigtig god, men bestyrelsen vil arbejde for 

at finde løsninger til at skabe en god balance mellem indtægter og udgifter – i den forbindelse er 

entreen til koncerter reguleret en smule. 

Kirsten: - Giver udtryk for, at det er tidskrævende, men spændende at arbejde i bestyrelsen. Hun 

arbejder specielt med opdatering af klubbens hjemmeside og Face Book. 

Sussi: - Fortæller om samarbejdet mellem jazzklubben og vores eksterne leverandører. Hun fortæller 

også om arbejdet med bordplaner og, hvordan bordplaner er med til at undgå lang kødannelse før 

koncerter. 

Mette:  - Fortæller om klubbens hjælpere - Klubben modtager en stor hjælp fra forskellige medlemmer. 

Hjælpernes arbejde er en nødvendig del af klubbens virke, både administrativt og for den praktiske 

afvikling af koncerterne.  Her en stor tak, i ikke prioriteret rækkefølge, til: Ole Kjær, Tom Skovgaard, 

Jumboklubben, Kim Malmquist, Kaj Bonne, Mette Edlers, Bo Bülow, Mogens Rose, Gitte Frølich, Tina 

Frølich, Birthe Mortensen, Rita Agerholm, Lone Schubert, Jørgen Vad, Dorte Ellebæk Pejtersen, og 

Henrik Wolsgaard -Iversen. 

Mette: - Klubben er godt på vej i 2022 – Programmet for foråret ligger klar, og ganske snart vil vi 

kunne offentliggøre det endelige program for sommerens Jazzfest i juni. På Grønnemose Skole vil vi til 

efteråret byde på en særlig oplevelse – vi skal nemlig fejre 60-året for Leonardo Pedersens Jazzkapel. 

Som tidligere vil vi også i år arrangere en jazz-weekend i Gilleleje d. 7.-9. oktober. 

Med tanker på, hvad der sker af forfærdelige hændelser i det østlige Europa, er det vigtigt at have 

stunder, hvor vi kan nyde samvær og musik i fællesskab med hinanden. 
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Lars Abel…. åbnede op for uddybende spørgsmål til beretningen. – Ingen meldte sig, hvorefter 

beretningen blev godkendt med applaus. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 Jan:- Fremlagde regnskab og budget, som på forhånd var sendt ud til medlemmerne. 

Jan konstaterede, at klubbens økonomi ser fin ud, men at et fald i medlemstallet giver færre indtægter. 

Derudover har Covid19situationen været en stærkt medvirkende faktor til store udsving i regnskabet 

for 2021 i forhold til budgettet. 

Klubbens medlemstal er p.t. 417 – vi har en målsætning på at runde 450. 

Spørgsmål til regnskab og budget: 

Christian Henriksen:- Hvordan kan renteindtægterne være 0? 

Jan: - Ja, det er et godt spørgsmål 

Applaus fra salen.  

Hermed blev regnskab og budget vedtaget 

5. Indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændring fra Michael Hansen: 

Formand vælges af generalforsamlingen. 

Mette: - Bestyrelsen har sympati for forslaget, men ønsker dog at fortsætte med gældende praksis, og 

kan derfor ikke støtte forslaget. 

Michael – han trækker forslaget tilbage. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen stiller forslag om at hæve kontingentet fra 150 kr. om året til 200 kr. Begrundelsen for 

dette er at, at kontingentet har været på samme lave beløb gennem rigtig mange år samt, at denne 

stigning vil være med til at øge klubbens indtægter. 

Svend Breum: - Bemærker, at en stigning på 33% er en meget kraftig stigning, og lægger op til at en 

stigning til 175 kr. ville være mere passende. 

Gustav Strøbech: - Vi har haft det samme kontingent i 15 år, så måske kan vi leve med 200 kr. i de 

næste 15 år 

Afstemning: - - Det fremlagte forslag på 200 kr. blev vedtaget med overvældende flertal – kun en 

stemme imod. 

  

7. Valg af bestyrelse 

Følgende er på valg: Lasse Pejtersen (genopstiller ikke), Jan Engblom, Bente Jakobsen, Mette 

Stevns (1 år). Øvrige genopstiller. 

Erling Kristiansen stiller op til bestyrelsen 

 Afstemning: - -Alle valgt med applaus 
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8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år 

Bo Greiffenberg, Kirsten Lykke Knudsen 

Begge genopstiller 

 Afstemning: - Begge valgt med applaus 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant for et år 

 Bestyrelsen indstiller Mogens Ram Pedersen som revisor. 

 Afstemning: - Valgt med applaus 

 Revisorsuppleant efterlyses på mødet. Ole Kjær melder sig, og vælges med applaus 

10. Eventuelt 

 Svend Breum: - Opfordrer til at der arbejdes på at genskabe en medlemsskare på mindst 500. 

 Lars Abel:  - opfordrer til at tage synspunktet til efterretning. 

Da der ikke er flere indlæg, takker Lars Abel for god ro og orden. 

Mette takker for Lars Abels gode ledelse, og slutter mødet. 

 

 

 

Referent: Bo Bülow 

08.-03.-2022 

 

 

  



2022
Gladsaxe Jazzklub

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen

Generalforsamling 
Fredag den 4. marts 2022 kl. 19.00

Årets beretning har følgende overskrifter:
1. Bestyrelsen
2. Årets koncerter
3. Administration
4. Økonomi, kommununal støtte og Statens kunstfond
5. Tak til medhjælpere
6. Samarbejde
7. På vej i 2022

1. Bestyrelsen
Den 24. september holdt vi senest generalforsamling. En generalforsamling, der 
var udskudt på grund af CoVid19. Der var kort forinden en rokade i bestyrelsen, idet
formanden, Henning Tranberg, og et bestyrelsesmedlem, Inez Tranberg, trak sig fra
bestyrelsen ugen inden. 
Plangruppens Lasse Pejtersen og undertegnede overtog formandsposten i 
fællesskab, og udgjorde en formandsduo, der blev godkendt af 
generalforsamlingen. Desværre blev Lasse kort tid efter sygemeldt, og er det 
fortsat. Han har valgt, ikke at stille op til bestyrelsen i dag, men vil vende tilbage, 
når han er klar. Det glæder vi os meget til, og ønsker Lasse god bedring. 
Derfor er jeg fortsat som formand alene. Jeg skal indrømme, at det er en stor 
mundfuld. Og hvis ikke jeg havde haft hjælp og opbakning fra den samlede 
bestyrelse, kunne det heller ikke gå. Jeg vil benytte anledningen til at præsentere 
bestyrelsen for jer med nogle af de opgaver, de har løftet og gået ind i.
Sussi Frølich, Jørgen Kock Sørensen, Bente Jacobsen, Jonna Helleshøj, Jan 
Engblom
Suppleanter: Bo Greiffenberg og Kirsten Knudsen. 
Erling Kristiansen stiller op til bestyrelsen.



Uden bestyrelsens engagement og arbejde i jazzklubben, havde det været meget 
svært eller faktisk helt umuligt at være en ny formand.
Jeg blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen i februar sidste år, i en tid hvor 
bestyrelsen ikke kunne mødes på grund af restriktioner, og hvor mange koncerter 
var blevet aflyst. Samtidigt var et nyt administrationssystem under implementering. 
Jeg har som formand arbejdet ihærdigt på at lære jazzklubben detaljeret at kende. 
Været med rundt i maskinrummet for at se på alle skruer og møtrikker. Jeg har haft 
kontakten til musikere, og er faktisk stolt af, at alle de musikere, der fik aflyst job 
under corona, har fået et nyt spillejob hos os. De allerfleste bliver i år.

2. Årets koncerter
2021 var på mange måder et mærkeligt år, nedlukninger, restriktioner, aflysninger 
og udsættelser.
Det var fantastisk, at vi den 10. september endelig kom i gang  med musik og 
gæster. I en fyldt ”Bibliografen” havde vi besøg af Louisianna Jazzband og Daimi. 
Henrik Wolsgaard-Iversen havde en snak med Daimi om hendes 60 år på scenen.  
Der var champagne, dansere og glade gæster.

 



Derefter gik det ellers slag i slag henover efteråret. Ni koncerter blev det til i alt på
de tre måneder. Derudover havde vi en skøn jazzweekend på Strandhotellet i 
Gilleleje med 3 koncerter og et foredrag. 
Mange af efterårets koncerter var udsolgte, og tak til jer medlemmer for jeres store 
opbakning til arrangementerne. Vi har haft musikere fra mange lande, på trods af 
CoVid19, og musik med mange forskellige udtryk.
Sidst på året blev vi igen ramt af CoVid19. Dette oplevede vi især til den sidste 
koncert med AK and all that Jazz. Her var der var udsolgt, men vi manglede 
gæster. De var enten syge eller i isolation. Det var en fin aften, og AK kom med 
denne flotte tilbagemelding: 
”Og ikke mindst tusind tak. Det var så dejligt at spille i jeres jazzklub. Tak for den 
fine forplejning. Der var så absolut intet der manglede  mange kom og takkede 🥰
bagefter det var så dejligt. Det var en dejlig slut koncert på et mærkeligt år”. 

Koncerter i alt: 12
Musikere i alt: 62

3. Administration
Vi har indført et nyt administrationssystem til medlemskartotek, billetbestilling og 
regnskab. Det hedder Foreningsadministrator og er udviklet af personer, der selv 
har siddet i bestyrelser og manglet et system, der kunne lette det administrative 
arbejde. Vi har været på kursus i Odense, hvor vi fik vist grundbegreberne, og vi 
regner med, at det skal følges op af et nyt kursus, hvor vi kan  få rettet systemet til, 
så det passer fuldstændigt til vores behov. Både bestyrelsen, medlemmer og 
gæster skal vænne sig til det nye system. Der er en del, der har ringet og skrevet 
for at få hjælp, og også gjort opmærksom på fejl og mangler. Tak til alle for jeres 
velvillighed, opbakning og positive modtagelse af dette nye tiltag. 
I bestyrelsen er vi meget glade for det nye system, fordi det på mange måder letter 
vores administrative arbejde. Vi vil meget hellere bruge vores tid på, at forberede 
koncerter og events

Antal medlemmer: 417



4. Økonomi, kommunal støtte og Statens Kunstfond
Gladaxe kommune er noget helt særligt, og dens økonomiske støtte til os som 
Jazzklub er uovertruffen, det muliggør vore aktiviteter, og mulighed for at forfølge 
formålet med klubben. Kort efter sidste generalforsamling, blev vi inviteret til 
kaffemøde på Rådhuset, hvor hele bestyrelsen deltog. Et meget kontruktivt møde. 
Vi fik præsenteret os som bestyrelse, og talt om det fremtidige samarbejde. Vores 
kontaktpersoner på kommunen er utroligt hjælpsomme og imødekommende.
 

Partnerskabsaftalen, der vedrører Jazzfesten i juni skal genforhandles i år, og det 
er aftalt at vi mødes efter afholdelsen af dette års jazzfest.
Da vi får kommunal støtte, har vi som rytmisk spillested også mulighed for at søge 
Statens Kunstfond om midler, og de har også i 2022 begunstiget os med et beløb.
Især i denne tid er det utrolig vigtigt med disse tilskud. 

Dansesalene på Telefonfabrikken er ramt af skimmelsvamp, og vi har været så 
heldige, at vi kunne flytte fredagsarrangementerne til Hovedbiblioteket. Men det har
betydet flere udgifter og færre indtægter.
Vores økonomi, som I bliver præsenteret for om lidt, er fortsat god, men det er klart,
at det ikke går i længden, at der er underskud ved hver koncert. Derfor ser vi lige 
nu i bestyrelsen på vores udgifter, og om der kan skrues på nogle knapper her og 
der. Vi har allerede nu været nødt til at sætte prisen en lille smule op på entréen.



Vi håber naturligvis, at vi snart kommer tilbage til Telefonfabrikken, men jeg kan i 
dag ikke fortælle noget nyt fra den kant.

5. Tak til medhjælpere
Jazzklubben har en del medhjælpere og særlige venner, som vi skylder en kæmpe 
tak for deres indsats. Der er nogle, der har været meget på arbejde og andre, der 
står parat, når der er brug for dem. Det giver en kæmpe ro i maven, at vide det.
Lad mig i ikke-prioriteret rækkefølge nævne nogle af jazzklubbens særlige
hjælpere i 2021:
Ole Kjær, Tom Skovgaard, Jumboklubben, Kim Malmquist, Kaj Bonne, Mette 
Edlers, Bo Bülow, Mogens Rose, Gitte Frølich, Tina Frølich, Birthe Mortensen, Rita 
Agerholm, Lone Schubert, Jørgen Vad, Dorte Ellebæk Pejtersen og Henrik 
Wolsgaard-Iversen

6. Samarbejde
Vi har brugt en del tid på at arbejde med det interne arbejde i bestyrelsen, med nyt 
administrationssystem, nye samarbejdsrelationer og nye opgaver.
Det er dejligt, at møder med samarbejdspartnere er kommet i gang efter CoVid19.
Sammenslutningen af jazzklubber og festivaler på Sjælland ”All that jazz” har 
genoptaget møderne og et spændende fællesprojekt i 2023 er i støbeskeen.
Blaagaards Seminarium i Mørkhøj Park har i går afholdt workshop omkring 
indretningen til Kulturhus.  
Netværket for Sjælland og øerne under JazzDanmark har for nylig genoptaget 
møder og haft en Workshop. Det overvejes, hvordan dette samarbejde skal 
fortsætte.
Tak til Bibliografen for et godt samarbejde.
Hos Telefonfabrikkens medarbejdere og ledelse har vi altid mødt positiv vilje til at 
bakke op om jazzklubbens initiativer. 
Vi samarbejder om to børnejazzarrangementer om året til stor glæde for begge 
parter. Her er vi fælles om udgiften til musikken og arbejdet omkring afvikling af 
koncerterne.
Telefonfabrikken støtter os økonomisk i forhold til koncerter på Intimscenen.
Samarbejdet med Grannys har af naturlige grunde stået stille, men som I har 
kunnet smage i dag, så er dette genoptaget med stor succes.
Samarbejdet med Magnes Madhus har været etableret siden vi startede med 
koncerter på Hovedbiblioteket, og vi er glade for at dette kan fortsætte så længe vi 
afholder koncerter der.
I det hele taget er kulturen ved at vågne efter 2 magre år.



7. På vej i 2022
Så vi er godt på vej ind i 2022 med masser af energi og forhåbninger om et 
spændende år med masser af musik og glade gæster, glade musikere og glade 
medhjælpere. Det har vi brug for ovenpå en mærkelig og vanskelig tid. 
Vi er næsten færdig med planlægningen af Jazzfest den 17-19 juni, og vi vil snart 
kunne offentligtgøre programmet. Vores næste fredagsarrangement er den 25. 
marts med Dusty Rag Jazz Band.  De er 10 unge dygtige musikere, der kommer 
med masser af sprudlende energi og fylder vores ”lille” sal med glad gademusik. 
I dette lokale skal vi til efteråret hylde et orkester, der har 60 års jubilæum, nemlig 
Leonardo Pedersens Jazzkapel. 
Vi er i gang med planlægning af jazzweekend i Gilleleje den 7-9. oktober. 
I det hele taget er der planlagt udfra formålet med jazzklubben, fastholdelse af 
musiktraditioner, kombineret med nye ideer, og nye musikkonstelationer.
Med tanke på hvad der sker i verden lige nu af forfærdelige ting, er det vigtigt at 
have stunder, hvor vi kan nyde samvær og musik i fælleskab med hinanden.
Med disse ord, vil jeg gerne afslutte bestyrelsens beretning 2021.

Tak for jer opbakning i 2021


