Referat af ordinær generalforsamling den 6.2.2010.
Formand Jens Brandt bød velkommen til de ca. 40 fremmødte medlemmer, og gik derefter over til
dagsordenen.
Referent: Eva Blicharz
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslog Ib Trelby: Ib Trelby blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formand Jens
Brandt.
2. Formandens beretning: Formanden startede sin beretning med omtale af forårets koncerter, der bød
på et godt varieret program, og publikum fremgang i forhold til 2008.
Den 30. august havde vi sommerudflugt. For tredje gang gik turen til Lyndby i Hornsherred. Vi
havde en god dag, men der var for få tilmeldte, så arrangementet gav et mindre underskud. Derfor
skal vi overveje tidspunktet og konceptet for fremtidige udflugter.
Efterårets koncerter blev omtalt. Endnu engang stor variation i programmet. Lige fra klassisk New
Orleans jazz til swingende bigband musik og zydeco/blues. Der er kommet rigtig mange positive
tilbagemeldinger på årets koncerter.
Udover 7 afholdte bestyrelsesmøder, har der været holdt møde med redaktøren og den nye direktør,
Henrik Brøns fra Roskilde Medie Center. Kasserer og formand har også holdt møde med Gimles
leder Lars Sloth.
I efteråret havde vi et lotteri, hvor hovedgevinsten var en TV-fladskærm fra en ny sponsor, FONA i
Skomagergade. Lotteriet gav et overskud på 8000 kr.
Afslutningsvis takkede formanden alle tilstedeværende og alle der støtter op om Lørdagsjazzen.
Beretningen blev godkendt
3. Kasserer Børge Karlsen fremlagde regnskab for 2009, der viste et overskud på kr. 16.320 mod
budgetteret kr. 1.000. Det var specielt sponsorindtægten, der var forøget i forhold til budgettet.
Musikhonorarudgjorde kr. 153.000 eller 81 % af samtlige udgifter. Kapitalen er nu på kr.108.900.
Regnskabet blev godkendt.
Budget for 2010, med samlede indtægter på 208.000 og et overskud på 2.000, blev gennemgået.
Vi overvejer at bruge lidt af formuen på Lørdagsjazzen's 25 års jubilæum i 2011.
4. Det uændrede kontingent blev vedtaget til kr. 250,00 for 2010.
5. Formand Jens Brandt Pedersen var på valg: Jens Brandt Pedersen blev genvalgt som formand.
6. Valg at et medlem til bestyrelsen: Leif Ravnbak blev valgt.
7. Valg af suppleant: Rita Elvig blev valgt som suppleant.
8. På valg Revisor Povl Nielsen. Povl Nielsen blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Sven Eivin Jensen blev genvalgt.
10. Indkomne forslag: Ingen

Formand: Jens Brandt Tlf. 4636 5523 . Kasserer: Børge Karlsen Tlf. 4636 6477

11. Eventuelt: Forslag om kontingent nedsættelse, hvis der skal være entrebetaling. Der var forslag til
sommerudflugt.
12. Afslutning af generalforsamlingen.

Den 20. marts 2010
Som dirigent.
_____________
Ib Trelby
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