Gladsaxe Jazzklub
GENERALFORSAMLING

Referat af generalforsamlingen i
Gladsaxe Jazzklub
Fredag den 3. februar 2017

1. Valg af dirigent
Lars Abel blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2. Valg af referent
Kirsten Enemark blev valgt.
3. Bestyrelsens Beretning 2016 (v/Ole Kjær, formand)
Året 2016 blev for bestyrelsen et arbejdsomt år med over 35 arrangementer indenfor som udenfor. Vi forsøgte således fortsat at leve op til værdigheden
som ét af landets bedste jazz-spillesteder (jf. DM-prisen i 2014).
Bestyrelsen og dens særlige hjælpekorps af frivillige har således efter bedste
evne afviklet en 'Sæson 2016', som vi kan være godt tilfredse med.
2016 bød på orkestre fra trioer og op til bigband/folkekor.
Over 200 professionelle musikere har besøgt Gladsaxe i det forgangne år.
Vi søsatte projekt 'Jazzens Stjerner' med seks temaaftener, og endnu engang
gjorde vi det sammen med gode kultur-samarbejdspartnere fra kommunen og
Gladsaxe Oplysnings Forbund. Vi er meget tilfredse og stolte over dette fine
tværfaglige samarbejde.
Vi fejrede Svend Asmussens 100-årsdag og markerede afdøde Hugo
Rasmussens 75 årsdag ved et særligt arrangement i Bibliografen, Bagsværd.
Vi fik sågar lov til i juni måned at gennemføre en Danmarkspremiere på
dokumentarfilmen om HUGO. En ganske rørende film, i øvrigt.
Vi afviklede for sjette år i træk 'Gladsaxe Jazzfest' med syv koncerter i Søborg
og i Aldershvile Slotspark. Disse jazzdage er efterhånden blevet en god
kulturtradition i kommunen.
Desuden har vi afviklet den traditionelle 'Bromølle Jazzweekend' på Bromølle
Kro, 'Jazz & Brunch' og ’’Sankthansaften’ i Aldershvile Slotspavillon, 'Jazz for
børn og deres voksne' i byens kulturhus - og vi fik i forbindelse med fejringen

1

Gladsaxe Jazzklub
GENERALFORSAMLING
af UNESCOs International Jazz Day produceret klubbens 3. CD (med den
australske klarinettist, Chris Tanner).
I Kulturhus Telefonfabrikken, der er klubbens hjemsted, gennemførte vi i 2016
en række arrangementer med både danske og udenlandske musikere – og
med tilbud om spisning i forbindelse med koncerterne.
Endelig stiller Gladsaxe Jazzklub altid op, når kommunen anmoder om
deltagelse. Således medvirker klubben altid ved den årlige Gladsaxedag i
august, i den årlige kulturfestival, Gladsaxe Loves Culture i juni og med kort
varsel etablerede vi i april måned en koncertaften i Café Drop Inn i anledning
af et særligt venskabsbybesøg. Udvalgsarbejder og arbejdsgrupper indgår vi i.
Og 2016 blev året, hvor vi for alvor fik implementeret klubbens nye
billetsystem, der i den grad er med til at forenkle vores administrative arbejde.
Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne rette en særlig tak til jer, medlemmer,
for en positiv modtagelse af det nye system. Med flere tusinde transaktioner
på et kalenderår gør det bestemt kasserer og webmasters liv lettere at leve.
En særlig tak
Som nævnt under tidligere generalforsamlinger, så vil vore ambitioner og
visioner ikke kunne udleves, hvis ikke vi havde en grundstamme af solide,
dedikerede hjælpere. Uden deres engagement ville Jazzklubben have en
ganske anden profil.
Disse særlige hjælpere skal I lige have lov til at rette en særlig tak til:
Kim Vulpius har endnu et år leveret en stor indsats vedrørende arbejdet med
layout af plakater, avisannoncer, medlemskortet, Bromølle Programmet - og
ikke mindst layouten af klubbens flotte ’Program 2016’.
Lone Schubert, der deler bord, stol og andet med Kim, indretter til hvert
arrangement buffetbordene og giver den praktiske hånd til stort som småt.
Bo Bülow og René Rose stiller fortsat op til det fysiske knokleri.
Der bliver slæbt rundt med vanddunke, vinkasser, fustager, køleskab,
fadølsanlæg og meget andet. At disse to herrer så oveni leverer venlig
barbetjening til hvert arrangement… ja, det gør deres indsats endnu mere
betydningsfuld.
Mogens Rose står fortsat for produktionen af medlemskortene. Ved årsskiftet
havde han således skrevet og lamineret over 500 medlemskort. Og denne
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produktion står på over hele kalenderåret i takt med nye medlemmers
ankomst.
Henning Tranberg er ikke længere den nye hjælper i ’klassen’. Han har i den
grad påtaget sig hele implementeringen af klubbens nye billetsystem, hvilket i
denne overgangsperiode er en ganske krævende opgave. Kontakt ham gerne
for råd og vejledning.
Bjarne Steinmann Thygesen og Thomas Larsen er fortsat klubbens
lydmænd, der til hvert arrangement slæber rundt med kasser, kabler,
mikrofoner for at skabe den optimale lyd og lyssætning til jer og musikerne.
Begge har været med i en årrække – både til udendørs og indendørs
koncerterne.
Kim Malmqvist og Kaj Bonne er klubbens fotografer, der foreviger sæsonens
mange bands og deres lyd for os alle.
På klubbens hjemmeside (’Galleri’), i nyhedsbrevene, i lokalavisen og som rollup finder I deres arbejdsresultater..
Nævnes skal også Jumboklubben. En forening, som til en række af vore
arrangementer sender nogle af deres betroede folk ud for at hjælpe til med
opstilling af scene, borde, stole m.m.. Akkurat som i aften.
Som I kan se, er der mange tandhjul i vores lokale jazzmaskine. Hvert og ét er
afgørende vigtigt, for at klubbens medlemmer og gæster kan få gode
oplevelser.
Sidst, men bestemt ikke mindst, bør også nævnes de 8 jazzkammerater, der
sidder her foran scenen. Hvert af disse bestyrelsesmedlemmer har endnu et år
lagt hundreder af frivillige timer i det lokale jazzarbejde.
Det seniorteam, der her er samlet, har været afgørende for at idéer og visioner
i 2016 er blevet til virkelighed. Disse damer og herrer tænker ud af boksen de er parate til at vove et øje - og de er ikke til fals for de mest bekvemme
løsninger, når opgaver skal klares.
Derfor er det en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer om vore
strategier. Tak for det!

Årets gang – særlige events
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’Tribute to Hugo’ blev den 22. marts 2016 et ganske særligt arrangement.
Bassisten, Hugo Rasmussen, ville den dag være fyldt 75 år.
I 2015 indgik vi en aftale med Hugo Rasmussen om, at Gladsaxe Jazzklub
gerne ville hylde ham på selve dagen i anledning af de 75 år.
Hugo glædede sig til at blive hyldet i sin barndomsbydel, Bagsværd –
desværre døde han i august 2015.
Men vi holdt, hvad vi lovede…
Sammen med Hugos familie og gode musikalske venner mindedes vi ham
ved et smukt arrangement i Bibliografen.

Et andet, men meget anderledes arrangement, afviklede vi den 6. april
2016 i kulturhusets café Drop Inn. Gladsaxe Kommune havde besøg fra
venskabsbyen Tallin i Estland. Vi arrangerede en intimkoncert for byens
officielle gæster og tilbød klubbens medlemmer at deltage.
Den unge sangerinde, Pille-Ritte Rei, gav koncert med sin kvartet. Hun
var i øvrigt kåret som årets Danmarks Radios Jazzfund 2016.
Med denne koncert som erfaring, blev idéen skabt til dette års ’Gladsaxe
Jazzklubs Intimscene’ – og med foreløbig fire koncerter i café Drop Inn.

I april måned fik vi kulturpolitisk tilsagn om støtte til et nyt musikprojekt,
’Jazzens Stjerner’. Og vi kunne herefter fortsætte det konstruktive
tværfaglige samarbejde med Kulturhus Telefonfabrikken, Bibliografen og
Gladsaxe Oplysnings Forbund.
Seks temaaftener med fokus på jazzens store stilskabere blev afholdt i
slutningen af 2016 og fortsætter her i 2017.
Dette musikprojekt står på skuldrene af projektet ’Jazzens Saga’, som blev
afviklet i 2014 og 2015.
Og vi har fortalt om projektet på en landsdækkende konference i regi af
JazzDanmark.

Hvert år den 30. april fejrer UNESCO over hele kloden en særlig
mærkedag, International Jazz Day. Det samme gør vi i Gladsaxe.
I 2016 var det således 3. gang, at vi gennemførte et arrangement i
Aldershvile Slotspavillon med liveoptagelse af koncerten.
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Den australske klarinettist, Chris Tanner, skabte sammen med seks
kolleger hermed grundlaget for klubbens 3. CD.
I 2017 agter vi at producere nr. 4 i rækken af CD’er – den svenske
trompetist, Björn Ingelstam, har påtaget sig opgaven.

Og endnu engang gik Gladsaxe Folkekor og jazzklubben i samarbejde om
et større projekt. Det skete 1. søndag i advent med ’Julekoncert med Kor
og Bigband’ i Bagsværd Kirke. Totalt udsolgt – værd at gentage.
Og denne gang støttet økonomisk af Folkeoplysningsudvalget.

Klubbens Økonomi
Stram økonomistyring kendetegner fortsat jazzklubbens drift. For niende år i
træk kan vi fremlægge et regnskab i balance. Et mindre overskud kan vi oven i
købet præstere for 2016. Konsolideret er vi altså gået ind i 2017.
Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at med over 35 arrangementer på
et år vil nogle være mere succesfyldte end andre. Det kan næppe overraske.
Eksempelvis oplevede vi i 2016 en mindre tilslutning til Bromølle Jazzweekend
end vi plejer – det gav os en merudgift. Bestyrelsen vurderer dog fortsat, at
dette tilbud skal indgå i vores ’portefølje’, som et aktiv for netop vores klub.
Et samarbejde med 1-2 andre klubber kunne måske komme på tale.
Et sådant underskud opvejes dog af en merindtægt ved andre arrangementer.
På den måde er der forbundne kar mellem de mange arrangementer.
Afgørende er, at det samlede årsregnskab hænger sammen.
Klubbens kasserer vil om kort tid gå mere i dybden med de uddelte papirer.
Afgørende for klubbens sunde økonomi skyldes især et stigende medlemstal.
Med udgangen af 2015 var vi 505 medlemmer.
Med udgangen af 2016 var vi 557 medlemmer - en medlemsfremgang på
10%.
Og her ved starten af det nye år er vi allerede nået op på 475 indmeldelser.
Og sådan er det gået i klubbens niårige levetid – medlemsfremgang hvert år.
I dag er Gladsaxe Jazzklub således den største jazzklub i Storkøbenhavn.
Men som det blev fremført i starten af beretningen, er den økonomiske støtte
fra Gladsaxe Kommune og Statens Kunstfond afgørende for klubbens virke.
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Uden denne støtte ville vi ikke kunne fastholde det høje musikalske niveau og
gennemføre mange af klubbens særlige events.
Vi er stolte over, at forstadskommunen, Gladsaxe, formår at kunne tiltrække
topprofessionelle musikere fra både indland og udland.
Og bestyrelsen fryder sig over, at mange tusinde deltagere dukkede op til de
mange arrangementer i 2016.
Et fremmøde til en generalforsamling, som det vi ser i aften, fortæller alt om
en ægte interesse for vores fælles passion: Jazzmusikken.

Øvrige forhold
Ved generalforsamlingen i 2015 kunne vi oplyse, at Gladsaxe Byråd (dec.2014)
havde besluttet at købe det ledige fabriksareal ved siden af det eksisterende
kulturhus, Telefonfabrikken. Skarpt set - flot beslutning.
Ved generalforsamlingen i 2016 kunne vi oplyse, at Byrådet havde nedsat et
særligt Spillestedsudvalg med det formål at få analyseret og drøftet rammer og
vilkår for et ’Spillested - fortrinsvis for unge’.
Udvalget bestod bl.a. af politikere, unge og ældre musikaktører - og med
forvaltningen som administrativ tovholder for arbejdet.
Jeg har haft den ære at blive opfordret til at deltage i dette udredningsarbejde.
Og det har jeg gjort med den viden og erfaring, som flere års musikarbejde
har givet i Gladsaxe.
Ved generalforsamlingen her i 2017 kan vi så oplyse, at Spillestedsudvalget nu
har afleveret sin redegørelse til kommunens kulturpolitikere/Byrådet. Og den
første politiske behandling af sagen finder sted om fire dage, tirsdag den 7.
februar.
Det nye ’Spillested – fortrinsvis for unge’ forventes at blive taget i brug
omkring midten af 2018.
Vurderingen fra min side er, at Gladsaxe Jazzklub (og øvrige musiske
foreninger) ikke skal påregne at få fri og lige adgang til spillestedets faciliteter.
De unges særinteresser kommer i allerførste række, hvilket også har afspejlet
sig i arbejdsprocessen.
En musisk forening som vores, vil derfor fortsat stå med et brændende behov
for et professionelt indrettet spillested med fast scene, moderne faciliteter for
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publikum og med det nyeste gear inden for lyd og lys.
Vi kan så håbe på, at et nyt budgetforlig (måske i forbindelse med
kommunalvalget i år) kan bane vejen for et spillested med ligeværdig adgang
også for ’Midaldrende og Fuldblodsvoksne borgere’.
I over seks år har et spillested været undervejs i Gladsaxe Kommune.
Behovet for byens musiske foreninger har været fremført adskillige gange - og
med stigende styrke.
I al beskedenhed vil jazzklubbens bestyrelse tillade sig at gøre opmærksom på
vores musikfaglige duelighed og stadige opbakning til aktivt at medvirke til
udmøntningen af Byrådets kulturpolitik. Vi har gjort det i årevis.
Især er vi optaget af et målrettede arbejde med publikumsudvikling – og det
omfatter også den yngre generation.
Vi kan derfor med en vis ret stille spørgsmålet:
Når nu omegnskommuner og provinsen kan skabe professionelle musikhuse til
byens musikelskende borgere, hvorfor pokker gør vi det så ikke i Gladsaxe?!
Et spillested kommer godt nok nu, men stedet er og bliver fortrinsvis for de
unge.
Vi er desværre mange, der i dag fortsat sidder undrende tilbage.

Godt på vej i 2017
2017 er Gladsaxe Jazzklubs tiende sæson – altså, et jubilæumsår. Og det vil
naturligvis ikke gå stille af.
’Program 2017’ præsenterer mange forskellige arrangementer og nye
initiativer. Lad mig blot nævne ’Gladsaxe Jazzklubs Intimscene’, ’Kvartfinale i
DM-Ung Jazz’ og en jazz-/kulturrejse til venskabsbyen Sutton/London, hvor vi
samarbejder med Gladsaxe Internationale Venskabsforening om turen.
Og så vi er gået i luften med en åben Facebook-gruppe, hvor yderligere
information om klubben vil kunne hentes. Klik ind og bliv medlem…
Og ikke mindst vil vi fejre os selv ved en stor jubilæumsfest lørdag den 11.
november med festmiddag og besøg af gode bekendte og musikalske venner
af klubben.
Afsluttende endnu engang tak til klubbens mange samarbejdspartnere.
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 Tak til Gladsaxe Kommune og kommunens kulturinstitutioner
(Bibliografen/bibliotekerne, Kulturhus Telefonfabrikken)
 Tak til Gladsaxe Oplysnings Forbund
 Tak til klubbens leverandører: Konditoriet Grannys House, Irma,
Ostedelikatessen, Bagsværd Slagteren, DeliChancen og Madkartellet. Og
velkommen i det nye år til Rådhus Caféen.
 Tak til klubbens øvrige spillesteder: Aldershvile Slotspavillon,
Grønnemose Skole, Bagsværd Kirke
 Tak til: Statens Kunstfond og klubbens faglige sparringsgruppe.
Og naturligvis planlægger vi også allerede nu at lægge nye spor ud for 2018.
Medio 2017 håber vi at kunne præsentere projektet ’Jazzens Danske Stjerner’.
Et nyt musikprojekt, der retter fokus på stilskabere i det danske jazzmiljø
gennem flere årtier.
Og store nulevende jazz-legender bør bestemt også fejres i 2018 ved særlige
arrangementer. Det vender vi tilbage til.
Tak for jeres store opbakning i 2016
(Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingens drøftelse

Efter bestyrelsens ’Beretning 2016’ opfordrede dirigent, Lars Abel til
spørgsmål eller kommentarer fra salen:
Villy Jørgensen: Takker bestyrelsen for det store arbejde.
Anbefaler varmt at deltage i Bromølle Jazzweekenden. Det er en dejlig
oplevelse.
Katrine Skov: Vedrørende spillestedsudvalget, som jeg selv har siddet i.
Omtalen af det nye spillested for unge, skal ikke tages så bogstaveligt, som
formanden udlægger det. Der er bestemt også tænkt på, at andre brugere vil
få mulighed for at bruge det.
Ivan Klitte: I forbindelse med Jazzens Stjerner, vil der den 25.marts 2017
blive afholdt et særligt arrangement på Telefonfabrikken med musik og mad
fra Palæstina, Iran og Afghanistan.
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Kun 30 kr. for maden.
Lars Abel: Som formand for Gladsaxe Internationale Venskabsforening, vil jeg
opfordre til at deltage i orienteringsmødet om turen til Sutton/London.
Ole Kjær: Tak for det store fremmøde og den positive stemning. Vi er i
bestyrelsen taknemmelig over denne flotte og éntydige opbakning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af ”Årsregnskab 2016”
Det uddelte og reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer, Jan
Engblom.
Herefter blev regnskabet godkendt.
’Budgettet for 2017’ blev ligeledes gennemgået –og taget til efterretning.
Ingen spørgsmål til Budgettet.
5. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
6. Kontingentfastsættelse
Kontingentet blev, som foreslået af bestyrelsen, sat til 150 kr. for 2018.
7. Valg til bestyrelse
Genvalgt for en 2-årig periode blev: Ole Kjær, Sussi Frølich og Jonna Helleshøj.
Bestyrelsen består herefter af: Ole Kjær, Jan Engblom, Sussi Frølich,
Jonna Helleshøj, Kirsten Enemark, Jørgen P. K. Sørensen og Henning Tranberg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
Bente Jacobsen genvalgt (1. supl.)
Tom Skovgaard nyvalgt (2. supl.)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
Kirsten Green genvalgt.
Ib Hammer nyvalgt
10. Eventuelt
Gustav Strøbæk: Opfordrer bestyrelsen til - med god samvittighed - at tage
på bestyrelsesdage, betalt af foreningen. Det store arbejde, der bliver lagt for
dage, fortjener det.
Mener endvidere, at der er grobund for, at lade kontingentet stige.
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