
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Referat af generalforsamling 

12.februar 2011 kl. 09.15 

i Gimles Cafe – Helligkorsvej 2, Roskilde 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1.  Valg af dirigent 

Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

2.  Formandens beretning 

            Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og fremførte følgende: 

 Lørdagsjazzens kerneydelse er som bekendt afholdelse af 20 årlige jazzkoncerter. I 2010 
 blev det imidlertid til 21 koncerter på Gimle. 

 Ud over det store arbejde der ydes af bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i forbindelse 
 med afvikling af koncerterne, har der også været afholdt en del møder. I 2010 er der afholdt 
 6 bestyrelsesmøder. I det ene af disse møder deltog vore uundværlige medhjælpere og det 
 gav mulighed for, under hyggelige og uformelle former, at udveksle synspunkter i den lidt 
 større kreds. 

 I sammenslutningen af Sjællandske jazzklubber, dem der udgiver jazzfolderen: ”All that 
 Jazz”, har der været afholdt 3 møder. Her udveksles programmer, og der tales en del om 
 klubbernes økonomiske vilkår. Lørdagsjazzen er med i et entre´samarbejde, som betyder, at 
 medlemmer af Lørdagsjazzen kan komme ind til medlemspris i andre klubber. 

 Der er holdt møde med Lars Slot, Gimles leder og den ansvarlige medarbejder ved 
 koncerterne. På mødet blev der talt om kontrakten med Gimle – afvikling af koncerterne og 
 om frokostplatterne. Der er kommet ny kok (Niclas). Mødet forløb positivt. 

 Der har for nyligt været møde med Roskilde Avis, hvori deltog formanden og direktør 
 Henrik Brøns samt den journalist der står for opsætningen og omtalen af vores koncerter. 
 Resultatet af mødet blev, at det mangeårige samarbejde fortsætter uændret. Det skal også 
 nævnes, at der deltog 3 personer fra Lørdagsjazzen i receptionen for den nyansatte redaktør 
 – Torben Christensen. 

 I foråret 2010 deltog formanden i et møde, indkaldt af Marie Berthelsen fra 
 Kulturforvaltningen. Endvidere deltog Roskilde Jazz Days og Ung Jazz. Baggrunden for 
 mødet var ønsket om at kunne fortsætte sommerjazzen i Djalma Lunds Gård, efter Jan 
 Jeppesens død. Der blev i 2010 søgt om kommunal støtte og der blev bevilget kr. 50.000, - . 
 Hertil supplerede Rib House med kr. 20.000, - . I 2011 er der givet den samme støtte, så 
 derfor fortsætter koncerterne i Gården i samarbejde mellem de 3 Jazzforeninger. 

 Efter sidste års generalforsamling startede vi forårets program med et brag af en koncert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 med det svenske ”Carling Family Band”. En festlig start på et godt og varieret 
 forårsprogram. 

 Sommerudflugten i 2010 blev ikke gennemført. Der var for få tilmeldte og et mindre      
 underskud på turen året før var de direkte årsager til aflysningen. Til gengæld blev der 
 afholdt en dobbeltkoncert d. 12.06 i Restaurant Håndværkeren. Et velbesøgt arrangement. 
 Musikken var sponsoreret af Farvehuset og var på den måde uden udgifter for 
 Lørdagsjazzen. 

 Efterårsprogrammet startede med det franske Oliver France Jazzband og efter 10 gode 
 koncerter, sluttede vi året af med en ekstra koncert, nemlig engelske Brian Carrich Algiers 
 Stompers. 

 I efteråret lavede vi for 2´år i træk et lotteri med sponsorerede gevinster. Fona i 
 Skomagergade gav hovedgevinsten – et 32” fladskærms-TV. Overskuddet fra lotteriet, ca. 
 8.000, - er et godt tilskud til vores økonomi. Det er ikke nemt at få tegnet de nødvendige 
 sponsorater. Der skal helt sikkert tænkes nye tanker for at få økonomi til at videreføre det 
 høje musikalske niveau. 

 Vi er i et jubilæumsår – 25 år. Der er beklageligvis ikke kræfter og økonomi til at 
 arrangere et stort jubilæumsarrangement. I stedet for bliver 25-året fejret ved flere 
 enkeltstående arrangementer i samarbejde med andre. Søndag d. 31.07.11 er der koncert på 
 Svogerslev Kro og der arbejdes på en aftenkoncert med spisning på Restaurant 
 Håndværkeren i slutningen af april. Disse ekstra tiltag vil i høre nærmere om senere. 

 Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen, medhjælperne, sponsorerne og ikke mindst 
 medlemmerne uden hvis støtte Lørdagsjazzen ikke kunne eksistere. 

 Formand Jens Brandt. 

 Enkelte spørgsmål blev stillet og de vil blive besvaret under de relevante dagsordenspunkter. 

 Formandens beretning blev godkendt. 

  

 3.  Fremlæggelse af regnskab og budget       

 Kasserer Børge Karlsen omdelte revideret og revisorpåtegnet regnskab. BK kunne oplyse, at 
 det var 6´år i træk, at regnskabet viste overskud, selv om 2010 havde haft 5 sponsorer 
 mindre end det foregående år. Begrundelserne kender vi: nedgang i indtægter, fyringer o.s.v., 
 så det er udgifterne til sponsorater der står først, når der skal spares. 

 Der er dog lyspunkter: Medlemstallet passerer 250 i år, hvilket selvfølgelig er med til at 
 holde økonomien oppe. 

 Det reviderede regnskab for 2010 balancerer med 212.769, 00 i indtægter og 211.150,00 i 
 udgifter. Overskud kr. 1.619,00. Revisor anbefaler regnskabet godkendt. 

 Budget for 2011 balancerer med et beskedent overskud på kr. 2.000,00. Der er regnet med et 
 medlemstal på 250 personer samt et lotteri sidst på sæsonen med indtægt på kr. 8.800,00. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 

 Enkelte spørgsmål til kassereren: Brug af E-mail da portoen stiger pr. april 2011. BK sender 
 forslaget videre til drøftelse i bestyrelsen. Børge Karlsen trækker sig som kasserer efter 4 år. 

              

           Tak til bestyrelsen og Lørdagsjazzen i det hele taget, for en god tid og BK opfordrer alle 
 medlemmerne om at bakke bestyrelsen op. 

 4.  Fastsættelse af kontingent 

 (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250,00 årligt) 

 Forslag om forhøjelse til kr. 300,00 pr. år fra et medlem, blev nedstemt. 

 Kontingent på kr. 250,00 for 2011 blev godkendt af generalforsamlingen. 

 5.  Valg af kasserer: BK modtager ikke genvalg 

 Formanden har i de forløbne sidste 3 uger undersøgt mulighederne for et egnet 
 kassereremne. Det har været svært. Tre navne er dukket op, men med et noget tøvende 
 tilsagn. Efter nogen betænkning og overtalelse, har Nina Sønderby, bosiddende i Borup, 
 indvilget i at påtage sig opgaven som kasserer med den nødvendige støtte fra bestyrelsen og 
 den afgående kasserer. 

 6.  Valg af et medlem til bestyrelsen 

 Pia Nielsen blev genvalgt. 

 7.  Valg af et medlem til bestyrelsen 

 Eva Blicharz blev genvalgt. 

 8.  Valg af suppleant for et år  

 Rita modtog genvalg. 

 9.  Valg af revisor 

 Karin E. Hansen modtog genvalg. 

 10. Valg af revisorsuppleant for et år 

 Svend Eivin Jensen modtog genvalg. 

   11. Indkomne forslag 

 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at anvende op til 30.000,00 
 kr. af foreningens formue i forbindelse med jubilæumsarrangementerne. Anmodningen blev 
 godkendt af generalforsamlingen. 

 Erik Larsen foreslog opkrævning af entreindtægt, da han fandt gratis adgang som usolidarisk 
 med de øvrige jazzklubber. Forslaget har tidligere været fremme og efter nogen debat, blev 
 det besluttet at bestyrelsen behandler forslaget bl.a. med relation til de eksisterende 
 vedtægter.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12. Eventuelt  

 Der blev fremlagt 3 punkter, som alle vil indgå i fremtidige drøftelser i bestyrelsen; 

 Forslag om Jazztur på ”Sagafjord”. Mikrofon til generalforsamlingen. Det kniber med at 
høre talerne. Bedre service ønskes m.h.t. morgenmaden. 

 LR. Ref. 

            

 Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 Formanden takkede for det store fremmøde. 

 

 Dato:                                     2011  Dato:                                     2011 

 

 

           ___________________________            __________________________ 

                     Ib  Trelby            Jens  Brandt  Pedersen 

   Dirigent                     Formand  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                


