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Referat af generalforsamlingen i Gladsaxe Jazzklub 

Fredag den 11. januar 2013 
 
 
1. Valg af dirigent 
 Mogens Steenbuch blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var  
 lovligt indvarslet. 
 
2. Valg af referent 
 Linda Bengtson blev valgt. 
 
3. Bestyrelsens beretning 2012 (v/Ole Kjær, formand) 
 
Som det allerede er fremgået i skrift og tale i den sidste måned af det gamle 
år, så blev 2012 - jazzklubbens 5. leveår - året, der længe vil blive husket: 
 
� Antallet af indendørs og udendørs arrangementer kom op på 30 – 

koncerter i flere bydele (Mørkhøj, Bagsværd, Buddinge, Søborg). 
 

� Antallet af medlemmer steg fra 240 til 311 – næsten 30 procent 
 

� Antallet af deltagere til de indendørs koncerter steg fortsat... 
 

� Det var året, hvor vi også turde gå nye veje - fx med Gladsaxe Folkekor 
og Golden Days Festivalen  
 

� Og ikke mindst, så er klubbens økonomi fortsat sund. Økonomien er 
konsolideret i forhold til de to seneste regnskabsår. 
 

� Og denne positive udvikling for klubben skyldes især to forhold, som er 
væsentlige at nævne: 
 

� Uden medlemmernes store opbakning til arrangementerne var det ikke 
gået. I har støttet os hele vejen… både indendørs og udendørs. 
Uanset om det var hér på Telefonfabrikken, i Mørkhøj Kirke, i 
Aldershvile Slotspark eller andre steder i kommunen… så fandt vi altid 
blandt publikum mange velkendte ansigter. Tak for det. 
 

� Og uden den meget fine opbakning fra Gladsaxe Kommune, så var det 
bestemt heller ikke gået. Vi har hos politikere og forvaltningens  
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konsulenter mødt positiv vilje til at bakke op om bestyrelsens ønsker og 
initiativer. Derfor en meget stor tak til Gladsaxe Kommune. 
Rettelig skal nævnes, at også Statens Kunstråd fortsat har ønsket at 
støtte jazzklubbens indendørs koncerter. 

 
 

En særlig tak….. 
 
Og så må det være på sin plads denne dag og allerede nu også at nævne 
jazzklubbens særlige venner. Det er de medlemmer, som hver især - og 
ganske frivilligt - knokler for, at vores mange arrangementer kan 
gennemføres.   
 
Lad mig i ikke-prioriteret rækkefølge nævne nogle af jazzklubbens særlige 
hjælpere i 2012: 
 
Kim Vulpius giver hele året en hjælpende hånd til arbejdet med layout af 
plakater, avisannoncer, flyers, foldere, medlemskortet - og ikke mindst 
klubbens flotte Program 2013. 
 
Margit Enevoldsen, der til hver koncert pynter bordene med årstidens 
smukkeste blomster. Margit har derudover hjulpet til med layouten af de 
scrapbøger, som viser klubbens 5-årige historie.  
 
Bo Bülow, Ole Hansen og René Rose stiller fortsat op til det tunge slæb. 
Før og efter hver koncert slæber de rundt med scenestykker, borde, stole, 
fotostater, sætter lys op - og ikke at forglemme sørges der for, at øl-
anlægget kommer til at fungere. 
 
Mogens Rose står fortsat for medlemskortene. Året igennem udfylder han 
alle nye medlemskort med navn/adresse - og lamineret bliver de såmænd 
også. Lige til at lægge i pungen. 
 
Niels Ishøj Christensen, der også i 2012 stod for det koordinerende 
arbejde med ”Jazz Fritteren” – en amatør jazzspillegruppe, der af og til også 
spiller lidt ”ude i byen”.. 
 
Kaj Bonne (Kim Malmqvist), der med sine fotos i løbet af året har foreviget 
mange bands og stemninger fra klubbens koncerter – både indendørs og 
udendørs. Kajs mange fotos findes på hjemmesiden og i nyhedsbrevene. 



 
Gladsaxe Jazzklub 

GENERALFORSAMLING 
 

 

3 

 
Og ikke mindst er der Erik Smidt, hvis store arbejdsindsats endnu et år har 
været rettet mod at finde gode bands og kyndige foredragsholdere til 
jazzklubbens mange arrangementer. Resultatet ser I også i Program 2013.    
Som I forhåbentlig kan forstå af denne korte omtale, så har jazzklubben 
virkelig nogle sande venner, der, sammen med bestyrelsen, forener 
kræfterne med at skabe en velfungerende jazzklub hér i Gladsaxe.  

 
Årets gang 

 
Som nævnt i indledningen blev 2012 et på alle måder særligt år med det 
hidtil største antal gennemførte arrangementer i klubbens historie. 
 
Når 30 arrangementer skal tilrettelægges forudsætter det naturligvis en 
velfungerende bestyrelse – og ikke mindst viljen til at lægge knofedt i alle 
faser af en virkeliggørelse. 
 
Og jeg kan betro generalforsamlingen, at ”vilje og gejst”… det findes i den 
siddende bestyrelse. Der er ganske enkelt tale om et godt arbejdende 
fællesskab. 
 
Jazzklubben havde i 2012 udenlandske musikere på besøg fra Sverige, 
Tyskland, England, USA og Ukraine. 
 
Og fra den danske jazzscene kom musikerne fra Jylland, Fyn, Sjælland og 
det Storkøbenhavnske område. 
 
Samlet har jazzklubben entreret med omkring 200 musikere/sangere lige fra 
en pianoduo (Lasse/Tom, Bromølle Kro) og den dynamiske trio, The Mess 
Around (Gladsaxe Jazzfest) over bigbands (fx Leonardo Pedersens Jazzkapel, 
Bibliografen) og til Gentofte Gospel Choir i Søborg Kirke. 
 
Det vil naturligvis føre for vidt at omtale alle engagementer, men der er nu 
én koncert, som især vil blive husket. Det var koncerten den 9. november, 
hvor Miriam Mandipira kom på besøg med Her Danish Friends.  
 
Op til selve arrangementet havde vi i bestyrelsen indstillet os på at lade en 
”Plan B” træde i kraft. Miriams mand var tre uger før koncerten blevet 
indlagt på Rigshospitalet og døde få dage efter. Og om onsdagen – to dage 
før koncerten i Gladsaxe – blev Miriams mand begravet. 
 
Alligevel valgte Miriam at komme til Gladsaxe – og dermed overholde sin 
kontrakt. Hun gav alle os 150 fremmødte en fantastisk koncert på trods af 
sin vanskelige personlige situation. Det var stort og rørende. 
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Og ikke nok med det, så gennemførte Miriam også om søndagen koncerten i 
et fyldt kirkerum i Mørkhøj Kirke. 

 
 

I 2012 fortsatte vi med nogle gode traditioner: 
 
� Jazzweekenden på Bromølle Kro blev gennemført for 2. år i træk. 

Deltagerantallet var større end i 2011, og ved kroens hjælp fik vi 
skaffet supplerende overnatningspladser hos naboen, Kattrup Gods.  
Traditionen fortsætter naturligvis også i år (midt i september) og 
program/tilmelding forventer vi klar sidst i februar. Og vi har allerede 
nu booket de ekstra værelser hos godsejeren. 
 

� ”Jazz for børn og deres voksne” blev gennemført for 3. år i træk hér på 
Telefonfabrikken. Og denne gang var der god plads til alle – modsat 
2011, hvor vi i café Drop Inn nærmest blev væltet omkuld. 
 

� Spisning, forud for de indendørs koncerter, er blevet fastholdt – og 
alligevel ændret. Bestyrelsen besluttede fremover at lade to lokale 
leverandører skiftes til at stå for maden: ”Ostedelikatessen” med et 
koldt buffetbord og restaurant ”Madbiblioteket” med en to-retters varm 
anretning. Og erfaringen med Sussi som pladsanviser, tilsiger at 
modellen fastholdes. Det er vores indtryk, at det skaber generel 
tilfredshed. 
 

Og så bød 2012 også på noget særligt: 
 

� Sammen med Gladsaxe Folkekor gennemførte jazzklubben en vellykket 
fælleskoncert i Bibliografen, hvor folkekoret og bigbandet, Leonardo 
Pedersens Jazzkapel, spillede sammen og hver for sig. Søndagsmati-
néen blev gennemført i en udsolgt biografsal. Og en særlig tak skal 
rettes til Gladsaxe Folkekor for et fint samarbejde.  
 

� Golden Days festivalen i det Storkøbenhavnske område havde i septem-
ber også nogle programtilbud i Gladsaxe. Jazzklubben arrangerede tre 
foredragsaftener i Biblioteket og en særlig koncert i café Drop Inn. 
Musiker, komponist og orkesterleder Erik Moseholm deltog bl.a. som  
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underholdende og vidende foredragsholder. Han døde desværre fire 
uger senere. 
 

� Gladsaxe Jazzklubs 5-årige historie er nu blevet synliggjort. 
Fire flotte scrapbøger dokumenterer klubhistorien ved programmer, 
flyers, foldere, fotos, nyhedsbreve, presseomtale, m.m.. En særlig tak 
til Kirsten Enemark for det store indsamlingsarbejde. 
 

� Og så blev der for fulde huse afholdt to kirkekoncerter i henholdsvis 
Mørkhøj Kirke og Søborg Kirke. 

 
Men 2012 bød også på noget ganske særligt: Der blev indgået en ramme-
aftale med Gladsaxe Kommune. 
 
Et nyt initiativ fra Gladsaxe Jazzklub blev drøftet i det politiske udvalg, 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og det resulterede efterfølgende i, at en 
samarbejdsaftale mellem kommunen og bestyrelsen kunne indgås for 2012. 
Gladsaxe Kommune bevilgede et rammebeløb på lidt over 200.000 kr. Jazz-
klubben påtog sig rollen som udfører og garanten for, at en række forpligti-
gelser blev respekteret. Hermed blev fundamentet for Gladsaxe Jazzfest 
skabt. 
 
7 gratis udendørs koncerter blev gennemført i juni måned – henholdsvis i 
Søborg og i Aldershvile Slotspark (efter 4 år med aflysninger). Hundredvis af 
deltagere mødte op til disse arrangementer. 
 
Efterfølgende er der blevet aflagt et regnskab (mindre forbrug) og et 
erfaringsnotat til det politiske udvalg. Udvalget behandlede sagerne i 
december måned. 
 
Herefter er det blevet besluttet, at kommunen og Gladsaxe Jazzklub indgår 
en ny samarbejdsaftale – og denne gang for en 2-årig periode. Og med et 
rammebeløb hvert år på 175.000 kr. 
 
I 2013 får jazzklubben oveni købet lov til at beholde ”mindreforbruget” fra 
2012, således at vi i år vil have samme beløb til rådighed som sidste år. 
Gladsaxe Jazzfest er på denne måned blevet en tilbagevendende udendørs 
begivenhed – helt i tråd med den nye kulturpolitik. 
 
Samarbejdsaftalen er af begge parter blevet underskrevet lige før jul. 
Jeg vil gerne endnu engang benytte lejligheden til at takke for den 
kommunale imødekommenhed. Lydhørhed, interesse og positiv opbakning er  
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en kendetegnende grundholdning blandt kulturens sagsbehandlere og 
politikere. 
 
Og det skaber glæde, tilfredshed og fortsat gejst hos os, der har valgt det 
frivillige kulturarbejde. 
 

 
 

Økonomi – medlemmer og deltagere 
 

Som jeg gjorde rede for i min indledning, så har bestyrelsen konsolideret 
økonomien i forhold til de seneste to regnskabsår. 
 
Det fremgår af regnskabet, som kassereren senere vil gennemgå. 
 
Med udgangen af 2012 havde jazzklubben 311 medlemmer. En stigning på 
30 % i forhold til sidste år. 
 
Antallet af deltagere til de indendørs koncerter er også fortsat stigende. 
Og denne udvikling er med til at give klubben et godt økonomisk fundament. 
 
Men bestyrelsen er bestemt også på det rene med, at 1-2 mislykkede 
koncerter vil kunne dræne kassebeholdningen. Derfor gør vi os hvert år 
meget umage med at skabe sæsonens repertoire, som I f.eks. vil kunne se 
det vist i ”Program 2013”. 
 
Og, som I forhåbentlig har bemærket, så er bestyrelsen indstillet på fortsat 
at gå nye veje – og 2013 er ingen undtagelse. Det vil I høre mere om 
senere. 
 
I sidste halvdel af 2012 måtte vi som bestyrelse se nogle sandheder i 
øjnene: 
 
� Medlemstallet og deltagerantallet til koncerterne var stigende. 

Oplevelsen af at sidde som sild i tønde i spillelokalet, kender vi alle. 
Mange af jer har derudover oplevet at have haft et begrænset udsyn til 
scenen grundet rummets søjler. Ved flere koncerter har vi, af 
brandhensyn, ikke måttet lukke flere ind – en del medlemmer er derfor 
gået forgæves. 
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� Der blev desværre ikke skabt konkret økonomi til at forbedre vilkårene 

for kulturhusets spillested via den kommunale budgetlægning for 2013. 
Måske vil der ske noget i 2014 – det ville glæde os. 
 

� Enten skulle vi tage konsekvensen: at lukke for al ny medlemstilgang 
og danne en venteliste… eller også forsøge at finde en alternativ løsning 
indenfor Telefonfabrikkens rammer 
 

Bestyrelsen besluttede at gøre forsøget med at finde et alternativ. I tæt 
samarbejde med Telefonfabrikkens ledelse har vi i nogle måneder arbejdet 
på løsningen. Og i aften indvier vi så resultatet! 
 
Alle 3 Dansesale vil vi til hver koncert forsøge at omdanne til et hyggeligt  
spillested – og hvor der til hvert arrangement er gjort plads til at kunne 
danse.  
 
Vi tror på denne midlertidige løsning, selv om det unægteligt giver os noget 
merarbejde. Men hjælper I os med en positiv opbakning og gode råd 
undervejs, så klarer vi også denne udfordring. 
 

Årets skævert 
 

Hvert kalenderår skal tilsyneladende have sin særlige episode, som vi som 
bestyrelse gerne havde været foruden. 
 
Efter afslutningen og oprydningen af Gladsaxe Jazzfest i Aldershvile Slots-
park skulle dansegulv, borde og stole senere samme aften afhentes af telt-
udlejeren. Samtlige genstande var blevet placeret ved skovstien – lige til at 
blive sat på lastbilen. 
 
Tre dage senere kontaktes jazzklubben af lokale borgere, der gør opmærk-
som på, at der i slotssøen og i kanalerne ligger ødelagte hvide plastikstole. 
 
Teltholderen havde ikke afhentet sine ejendele som aftalt i kontrakten – og 
unge havde i den mellemliggende periode muntret sig med lidt hærværk. 
Alt blev naturligvis bragt på plads – og kompensation givet. Men alligevel… 

 
Afslutning 

 
Vi er som bestyrelse stolte over at kunne aflevere denne beretning til 
generalforsamlingen. 
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Gladsaxe Jazzklub har i sit 5. leveår overgået sig selv på flere områder. Og 
som jeg nævnte det i indledningen, så er der mange, der skal takkes i den 
anledning. 
 
Men takkelisten er faktisk en smule længere endnu. 
 
Vi er fortsat meget taknemmelige for at have klubbens base hér på 
Telefonfabrikken, hvor vi ikke mindst sætter stor pris på ledelsens og 
medarbejdernes store hjælpsomhed og fleksibilitet. Uden deres positive 
medvirken var en del situationer ikke blevet løst tilfredsstillende.  
 
Og til jer kære medlemmer af bestyrelsen: Tak for endnu et godt arbejdsår, 
hvor der er blevet knoklet og født nye tanker til gavn for klubbens mange 
medlemmer. 
 
Én ting står til troende: 2013 bliver mindst ligeså interessant og 
udfordrende. 
 
Tak for jeres store opbakning i år 2012. 
 
Hermed overlader jeg beretningen til Generalforsamlingens drøftelse, hvor vi 
vil glæde os til at høre jeres kommentarer eller forslag til den nærmeste 
fremtid. 
 

 

 

Efter bestyrelsens beretning fremkom følgende bemærkninger fra medlemmerne: 
  
Finn Lieb Petersen: Det ville være så dejligt, hvis det var tilladt at sidde og snakke 
under musikken. Det er jo ikke en koncert, som vi er gået til.                                        
Tak til bestyrelsen for det store arbejde, som I udfører. 
Ole Kjærs svar: Naturligvis vil man kunne tale sammen i forbindelse med klubbens 
arrangementer. Men der bør være en respekt for musikernes præstationer. De gør 
deres ypperste for at tilfredsstille publikum. Højrøstet tale opfattes nemt  som en stor 
disrespekt for musikerne.                                                                                                   
Bestyrelsen agter bestemt ikke at lave regler om dette spørgsmål. En håndhævelse 
synes nu også vanskelig at praktisere. Til gengæld appellerer vi til alm. pli under 
arrangementerne. 
 
Lis Petersen: Vi vil også gerne danse… 
Ole Kjærs svar: Med de nye lokaler er der også skabt mulighed for at danse… 
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Beretningen blev herefter tiltrådt af generalforsamlingen. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
 Det trykte og reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer, Jan Engblom.  
 Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 Budgettet for 2013 blev ligeledes fremlagt og gennemgået. 
        Niels Keller: Hvorfor budgetteres der med en minus-renteindtægt for Budget 2013? 
        Jan Engbloms svar: Som forening er det ikke gratis at være kunde i Danske Bank.  
 
5. Indkomne forslag 
 Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
 Formanden valgte at bruge punktet til at gøre opmærksom på to nye initiativer: 

� ”Dansk-norsk Jazztræf” i forbindelse med sommerens Gladsaxe Jazzfest 
� ”Med Gladsaxe Jazzklub til New Orleans” i april 2014. 

 Begge initiativer er beskrevet i særskilt materiale og findes på hjemmesiden.   
                                 
6. Kontingentfastsættelse 
 Kontingentet blev, som foreslået af bestyrelsen,  besluttet til 150 kr.for 2014. 
 
7. Valg til bestyrelse 
 Genvalgt for en 2-årig periode blev: Sussi Frølich, Jonna Helleshøj og Ole Kjær. 
 
 Bestyrelsen består herefter af: Ole Kjær, Jan Engblom, John Rasmussen,  
 Sussi Frølich, Jonna Helleshøj, Kirsten Enemark og Linda Bengtson 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år 
 Suppleanter: Bente Jakobsen blev genvalgt. 
 Jørgen Peter Koch Sørensen blev genvalgt. 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år 
 Inge Eriksen genvælges som revisor.  
 Jytte Hansen genvælges som suppleant. 
 
10.  Eventuelt 
 
Astrid Andersen: Det vil være dejligt, hvis det var muligt at bestille plads til koncerten 
uden at skulle spise. 
Ole Kjærs svar: Den mulighed har eksisteret længe – og en del benytter sig allerede af 
den. Med den nye hjemmeside tydeliggøres muligheden for at vælge mellem 
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spisning/koncert eller blot koncert. Og endvidere kan man jo også bestille til en lille 
gruppe, hvis man har ønske om det.  
 
John Andersen: Tak til bestyrelsen for det store arbejde. 
 
Gustav Strøbech: Tak til bestyrelsen for det store arbejde.                                   
Gustav Strøbech slog til lyd for, at bestyrelse tog på en forlænget weekend – betalt af 
jazzklubben. 

--------------------- 
 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 
Ole Kjær takkede Mogens Steenbuch for en velgennemført styring af mødet. 
 
Endvidere blev der rettet en tak til revisor Inge Erichsen for hendes indsats.  
 
 
Generalforsamlingen blev overværet af 210 medlemmer. 
 
 
 
 
Referent: Linda Bengtson                    /                       Dirigent: Mogens Steenbuch 
 
 
 
Aftenen blev rundet af med en koncert med gruppen Favorittes, der underholdt frem til 
kl. 23.00. 


