Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 9. februar 2008 kl. 09.30 i Gimle.
Formanden Jytte Holse bød velkommen til de 37 fremmødte medlemmer og gik over til
dagsordenens
Punkt 1 valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag Ib Trelby blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til
formanden Jytte Holse for
Punkt 2 Formandens beretning:
2007 begyndte rigtig godt.
Vi havde en fantastisk generalforsamling med et stort fremmøde, og bestyrelsens forsigtige forslag om en kontingentforhøjelse blev mødt med et medlemsønske om og
senere vedtagelse af en forhøjelse til kr. 200.-. Det var flot.
Vi fik valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Børge Karlsen og Lise Sejlø.
Forårssæsonen blev indledt straks efter generalforsamlingen. Og henover foråret havde vi besøg af Paul Harrison med band, Blå Mandag Jazzband, Hot Spot Banana Band, 5Banden, Second Line Jazzband, Veddelev Old Stars, Maiken og Fjeldtetten, Brian
Carrick Algier Stompers, Tante Tillies Fodvarmere og The Spirit of New Orleans.
Så blev det efterår og her havde vi besøg af Blå Mandag Jazzband, Slingertown, New
Orleans Delight & Derek Winthers, Tuxedo, Red Hot Four, Six Foot Stompers, Jazz
Pigalle, Jazzin' Jacks, Jazzmania og Body'n Soul.
Alt i alt en dejlig sæson med forrygende god musik.
Hvilket også gav et rigtig pænt fremmøde. 150 – 225 hver lørdag, hele sæsonen.
LørdagsJazzen er vore sponsorer stor tak skyldig for den økonomiske støtte.
Tak også til Roskilde Kommune og Mediecentret uden jeres hjælp var det ikke muligt at
arrangere 20 flotte koncerter årligt.
Tak også til Gimle og de unge mennesker med Lauritz som afviklingsansvarlig.
Formanden og kassereren har årligt 2 møder med Gimle, hvor vi drøfter, hvordan sæsonen forløber, publikumsbesøg, omsætning m.v.
Gimle har hidtil hver lørdag betalt 3000 kr. i tilskud til musikken, de har bemandet
barerne og afholdt udgifterne til lydmanden.
Ved mødet i foråret lod Gimles Esben Danielsen og Lauritz Jørgensen os forstå, at omReferent: Lise Sejlø
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sætningen i barerne og salget af smørrebrød ikke var tilstrækkeligt stort til at dække
Gimles omkostninger.
I et forsøg på at bedre Gimles økonomi ophørte salget af smørrebrød og lydmanden blev
sparet væk.
Det var ikke tilstrækkeligt.
Bestyrelsen indkaldte til krisemøde med Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup og Gimle/
Roskilde Fonden for at forsøge at få enderne til at nå sammen.
Resultatet af dette møde blev, at LørdagsJazzen fremover skal betale lokaleleje på
2.500 kr. + moms ved hvert arrangement.
Vi har søgt Roskilde Kommune om lokaletilskud – dette blev efterfølgende bevilget.
Herefter indgik LørdagsJazzen en ny kontrakt med Gimle, som så stiller lokale og lydmand samt bemanding af 1 bar til rådighed.
Jazztillægget pr. genstand tilfalder, som noget nyt, helt Lørdags-Jazzen, og i håb om et
mersalg har vi nedsat dette tillæg fra 7,- kr. til 5,- kr. pr. genstand.
Da det beløb, ”jazztillægget” indtil nu har udgjort, ikke er tilstrækkeligt til at dække
den merudgift vi får med den nye ordning, efterlyses gode ideer og forslag til, hvordan
Lørdags-Jazzen kan ”tjene” nogle flere penge, således at vi kan fortsætte med jazzlørdage uden at opkræve entre.
Vi fravælger at opkræve entre for ikke-medlemmer af flere årsager. Der eksisterer et
billetsamarbejde jazzklubberne imellem således, at man som medlem af andre klubber
også kommer ind her til medlemspris.
Frokostjazzen er jo noget specielt – de andre klubber spiller om aftenen og ofte er der
også spisning.
Indtægten af at opkræve entre anslog vi ville blive meget beskeden.
Derudover vurderede bestyrelsen også, at mange formentlig vil afholde sig fra at møde
frem, hvis alle skal betale f.eks. 40.- pr. gang pr. person – udover årskontingentet.
I stedet foreslår bestyrelsen at medlemskontingentet forhøjes med 50 kr. til 250.årligt.
Vi håber på forståelse for denne disposition.
Med amtets nedlæggelse mistede vi et årligt tilskud på 10.000 og netop i år har
Roskilde Fonden, som igennem de seneste mange år har støttet os med 15.000 årligt
også meldt fra.
Vi har den 10.januar fået bevilget 35.000 kr. fra Roskilde kommune, og det gør, at vi
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”kun” mangler ca. 10.000,- kr.
Det er et kæmpe arbejde at skaffe sponsoner, det kan Lise Sejlø og Jørgen Møllekilde
skrive under på – og der SKAL skaffes flere sponsorer nu, hvor ”riget” fattes penge.
LørdagsJazzen holdt, traditionen tro, en årlig skovtur, og denne gang gik turen til
Lyndby, hvor vi havde en rigtig festlig eftermiddag i nogle dejlige rammer.
Vi blev hentet i bus og havde selv medbragt mad
Stor tak til Børge for indsatsen.
Tak til alle vore trofaste medlemmer og tak til bestyrelsen for dens arbejdsindsats og
engagement.
Stor tak til Uffe Eskildsen, fordi du tilbød at lave LørdagsJazzens nye hjemmeside
samt påtog dig hvervet som webmaster.
Det er vigtigt, at vi har en god og informativ hjemmeside. Prøv den på
www.jazzeniroskilde.dk
Rita – tak fordi du styrer arbejdsholdene og Per tak for din store indsats med trykning
af plakater m.v.
Ja, det var så 2007 - og nu i dag tager vi hul på forårsprogrammet 2008, hvor Erik
Frigalt har booked musikken.
Vi fra bestyrelsen glæder os til et godt jazzår 2008 med rigtig mange glade jazzgæster
og musikere.
Dirigenten takkede Jytte for beretningen og konstaterede, at den ikke gav anledning til
spørgsmål. Beretningen blev godkendt med akklamation.
Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
Kassereren Børge Karlsen fremlage årets regnskab og informerede fint om årets gang.
Budgettet blev ligeledes gennemgået nøje. Ingen af delene gav anledning til spørgsmål.
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.
Da både formanden og kassereren havde begrundet ønsket om kontingentstigning, bad
dirigenten om tilkendegivelser fra salen. Efter flere saglige indlæg kunne vi gå til
afstemning.
Der viste sig et stort flertal for kontingentstigning til kr. 250,00 årligt.
Punkt 5. Valg af ny formand.
Bestyrelsen havde foreslået Gunnar Pedersen og Gunnar blev valgt.
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Punkt 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen havde foreslået Uffe Eskildsen og Uffe blev valgt.
Punkt 7. Valg af suppleant for 1 år.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Jens Brandt og Jens blev valgt.
Punkt 8. Valg af revisor.
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Poul Nielsen og Poul blev valgt.
Punkt 9. Valg af revisorsuppleant for et år.
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Sven Eivin Jensen og Sven blev valgt.
Punkt 10. Indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag inden fristen udløb. Forslaget blev læst op, men bortfaldt
med vedtagelse af kontingentforhøjelsen under punkt 4.
Punkt 11. Eventuelt.
Herunder blev Jytte Holse og Pia Nielsen takket for deres store entusiasme og
arbejdsindsats gennem mange år for LørdagsJazzen.
Fra sponsorudvalgets side blev sponsorerne takket for deres støtte og store velvillighed
overfor LørdagsJazzen.
Herefter kunne dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden og give ordet til den
nu afgåede formand Jytte Holse.
Jytte takkede de tilstedeværende for en god generalforsamling og ønskede den nye
bestyrelse held og lykke fremover.
Den 11. februar 2008
Som dirigent

Ib Trellby, sign
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