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Jazzklubben arbejder med at forberede et efterår med gode oplevelser og musik..  

Her kommer det første Nyhedsmail fra Jazzklubben for 2021. 

I det følgende kan du læse om: 

1. Programmet for 2021 - starter forhåbentligt den 10. september. 

2. Generalforsamling - og ændringer i Jazzklubbens bestyrelse 

3. Betaling af kontingent for 2021 

 

1. Programmet for 2021 

Som vi har orienteret om tidligere, er der konstateret skimmelsvamp på 

Telefonfabrikken.  

Jazzklubben har nu fået tilsagn om, at vi kan anvende det rengjorte Fællesrum til 

vores arrangementer i 2021 (fredagskoncerter). Også café Drop Inn Intimscenen) 

kan vi igen få adgang til. 

Vi er glade for, at vi nu har fået lokalerne og kan planlægge arrangementer for 

2021. 

Vi regner med, at vaccinationerne skal være gennemført, inden vi igen kan 

genoptage jazzklubbens aktiviteter. Det betyder, at vi forhåbentligt kan starte 

efter sommerferien. 

(Hvis vi kan starte tidligere, så kan vi måske supplere med ekstra arrangementer ). 

 

Vi regner med, at det første arrangement bliver fredag den 10. 

september med Louisiana Jazzband & DAIMI 
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Vi er i fuld gang med at planlægge et efterår med arrangementer, som vi ”plejer”: 

Intimscenen, fredags-arrangementer og Jazzweekend i Gilleleje.                                           

Vi vil snart offentliggøre vores program for efteråret 2021. 

 

2. Generalforsamling - og ændringer i Jazzklubbens bestyrelse 

På grund af restriktionerne, er det ikke muligt at afholde Generalforsamling i 1. 

kvartal 2021. 

Vi satser på, at det bliver muligt medio september 2021. 

Bestyrelsen har i lyset af ovenstående besluttet følgende: 
  

1. Generalforsamlingens officielle papirer: Bestyrelsens Beretning 2020 og         

Årsregnskab 2020 vedlægges til medlemmerne - som filer.                                                                      

Af regnskabet kan I se, at jazzklubbens økonomi fortsat hænger godt 

sammen. 

Budget fremsendes inden Generalforsamling. Vi skal kende til vores 

muligheder for 2021, før vi kan lægge et troværdigt budget 

2. Bestyrelsen tillader sig at tro på medlemmernes accept/godkendelse af 

den forelagte Bestyrelsens Beretning 2020 og Årsregnskab 2020. 

 

3. I bilaget: Bestyrelsesmedlemmer 2021 har bestyrelsen beskrevet 

ændringer i sammensætningen af bestyrelsen.                                                                            

Ole Kjær trækker sig tilbage fra bestyrelsen grundet personlige 

omstændigheder, og Henning Tranberg overtager formandsposten. 

4. Bestyrelsen tillader sig at tro på accept/godkendelse af den beskrevne 

justering af ny bestyrelses-sammensætning.. 
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5. Evt. bemærkninger til de fremsendte papirer fremsendes senest d. 15. 

marts 2021 til henning@htranberg.dk 

 

6. Generalforsamling 2021 forventes afholdt medio september 2021 – og vil 

blive tilrettelagt med et særligt dagsordenspunkt, der opsamler indkomne 

kommentarer, forslag, spørgsmål m.m.   

 
Bestyrelsen har desværre igen måtte tillade sig denne kommunikations- og 
beslutningsmodel - og håber endnu engang på jeres opbakning og forståelse. 
 
En usædvanlig modelløsning i en særdeles usædvanlig Coronatid. 
 
 

 

3. Indbetaling af kontingent for 2021 

Jazzklubben arbejder på at tage et nyt IT-system i brug. Når vi indenfor kort tid er 

klar, vil vi sende opfordring ud om fornyelse af medlemskab for 2021 til alle 

medlemmer fra 2020.   

Vi håber - trods nedlukninger og aflysninger - på en fortsat stor opbakning til det 

lokale jazzarbejde, og dermed støtte ved tegning af medlemskab af Gladsaxe 

Jazzklub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:henning@htranberg.dk

