Referat af generalforsamling
11.februar 2012 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 afgav følgende beretning:
2011 blev et begivenhedsrigt år i Lørdagsjazzens historie. Lørdagsjazzen startede i 1986
sine koncerter i Djalma Lunds Gård og kunne derfor i det forgangne år, fejre sit 25 års
jubilæum. Omtalen af de afholdte arrangementer i den anledning vender jeg tilbage til.
Der har været afholdt en del møder i løbet af året. Ud over bestyrelsesmøderne, har der
været holdt møder med foreningen Ung Jazz og Roskilde Jazzdays om afvikling af
sommerkoncerterne i Djalma Lunds Gård. Samarbejdet har fungeret godt og endnu en gang
lykkedes det at sammensætte et varieret program. Lørdagsjazzen bidrog med booking af 3
af sommerkoncerterne.
Vi har deltaget i 3 møder med sammenslutningen af Jazzklubber, ”All that Jazz”. Her har vi
hørt om de store problemer mange Jazzklubber har fået pga. manglende tilskud.
Lige inden opstarten på forårets koncerter, blev der afholdt møde med Henrik Brøns,
direktøren på Roskilde Avis. Her blev aftalen om det fortsatte samarbejde omkring annoncer
og omtale bekræftet.
Der har endvidere været afholdt møde med Gimle om den kommende sæson.
Gimle har fået ny kok, Tinna, og ny afviklingsansvarlig for jazzen, Marie. Mødet forløb
positivt og konstruktivt.
Den 12.02.11 afholdt vi den årlige generalforsamling. Vores kasserer valgte at fratræde og
der skulle vælges en ny. Nina Sønderby stillede sig til rådighed og blev valgt af
generalforsamlingen. Efterfølgende fik vi fra revisionsfirmaet MER-revision, tilbud om
hjælp med regnskaberne - uden beregning, en slags sponsorat. Det har været en stor hjælp
for Lørdagsjazzen.
Der har været afholdt 20 ordinære koncerter gennem 2011. Det skal nævnes, at det er
bestyrelsens ønske at der sammensættes et varieret program med kvalitetsjazz. Herudover
blev der i forbindelse med 25 års jubilæet hen over året gennemført forskellige
arrangementer i samarbejde med andre jazzinteresserede:

Fredag d. 15.04:
Aftenkoncert med det Grønlandske Pele Møller Band, som et led i Roskilde by´s
grønlandske temaarrangementer.
Fredag d. 13.05:
Restaurant Håndværkeren med Ricardo´Jazzband. Til dette arrangement med spisning havde
Farvehuset sponsoreret en rejse for 2 personer til New Orleans. Præmien blev vundet af
Preben Peetz.
Søndag d. 31.07:
Udendørs jazzkoncert på Svogerslev Kro med Paul Harrison Band med Mandipira.
Herudover flere andre ensembler. På stedet befandt sig vores revisor, Povl Nielsen sammen
med andre (bl. a. Lisbeth og Bente) De fremkom med et forslag om afholdelse af reception i
anledning af jubilæet. Opgaven med forslagets realisation blev med det samme overgivet til
gruppen, som skulle fremlægge et forslag til et kommende bestyrelsesmøde.
Lørdag d. 06.08:
Der blev afholdt koncert i Farvehusets gård. Her spillede Royal Jazzband og Pia m. Kloster
Band.
Lørdag d. 05.11:
Den foreslåede reception blev afholdt i Cafe´Gimle efter koncerten med bl.a. deltagelse af
borgmesteren og kulturudvalgsformanden fra Roskilde kommune. Lørdagsjazzen modtog et
jubilæumsgratiale på kr. 2.000 fra kommunen. Der var mødt mange ”gamle” medhjælpere
og tidligere bestyrelsesmedlemmer op.
Som nogen af jer sikkert er bekendte med, så skete der en ændring i bestyrelsen, midtvejs i
året. Umiddelbart efter forårets sidste koncert d. 16.04, meddelte Eva Blicharz formanden,
at hun ønskede at træde ud af bestyrelsen. Eva blev genvalgt for en 2 årig periode ved
generalforsamlingen i februar 2011. På formandens spørgsmål om årsagen til beslutningen,
var svaret: ”utilfredshed med dig som formand”. Desværre stoppede Evas mand, Ole også
som medhjælper for Lørdagsjazzen. Den valgte suppleant Rita Elvig, blev indkaldt til det
efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor hun accepterede og indtrådte som bestyrelsesmedlem.
På bestyrelsesmødet fik formanden den øvrige bestyrelses opbakning til at fortsætte som
formand. Til alle efterfølgende bestyrelsesmøder har alle medhjælpere været inviteret, som
det tidligere har været almindeligt praktiseret. Jytte Holse, som tidligere har været formand,
er nu på banen igen, hvor hun er behjælpelig med booking af bands.
Lørdagsjazzen har skiftet bank fra Sparekassen Sjælland til Arbejdernes Landsbank i
Støden. I november holdt vi møde med Sparekassen Sjælland. Her blev der sået tvivl om
bankens fortsatte sponsorering. Hos AL blev vi stillet en højere rente i udsigt, ligesom bedre
vilkår omkring medlemsadministration. Det gjorde, at vi så en fordel i, at skifte til AL. Vi er

klar over, at der er lidt begyndervanskeligheder med det nye system
med hensyn til kontingentopkrævningen, men det vil fortsat være
muligt at betale kontingent ved vore koncerter.
Vi mærker også krisen hos vore sponsorer. Pt. er en af dem stoppet med støtten.
Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne, sponsorerne og alle medhjælpere og
bestyrelsesmedlemmer for indsatsen og støtten i det forløbne år.
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
Dirigenten foreslog at punkt 3 og 4 blev lagt sammen, idet budget for den kommende
sæson var baseret på uændret kontingent på kr. 250,- pr medlem. Forsamlingen godkendte
kontingentet uden bemærkninger og kassereren Nina kunne herefter komme med sit indlæg.
Resultatopgørelsen var tilsendt medlemmerne på bagsiden af indkaldelsen og Nina kunne
derfor gennemgå denne.
Dette skete i reduceret form, hvilket passede generalforsamlingens deltagere
Der kom herefter enkelte spørgsmål og forslag: Forslag til kontingentdifferentiering.
Bestyrelsen tager spørgsmålet op på næste bestyrelsesmøde. Påtale af manglende medsendte
oplysninger om ballance, aktiver og passiver. Spørgeren blev orienteret herom ved
udlevering af dokumenterne.
Det reviderede regnskab for 2011 balancerer med kr.235.179,- i indtægter og 224.775,- i
udgifter. Overskud kr.10.404,-. Regnskabet anbefales godkendt.
Budget for 2012 balancerer med et beskedent overskud på kr. 5.000,-. 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.
.
4. Fastsættelse af kontingent
Dette punkt er behandlet under pkt. 3. Se ovenfor
5. Valg af Formand. Jens Brandt modtager genvalg.
Jens Brandt blev genvalgt.
6 Valg af et medlem til bestyrelsen
Leif Ravnbak blev genvalgt

7. Valg af suppleant for et år
Jytte Holse blev valgt
8. Valg af Revisor
Povl Nielsen blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant for et år
Sven Eivin Jensen blev genvalgt.
10. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen skriftlige forslag.
11. eventuelt
Bestyrelsen vil på opfordring overveje at medsende balancen med næste års indkaldelse til
generalforsamling.
Jørgen Møllekilde opfordrer til at blive sponsor for Lørdagsjazzen og appellerer således alle
til at forespørge i deres lokale miljø.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede for fremmødet..
LR. Ref.

Dato:

17.marts
Ib Trelby
Dirigent

2012

Dato:

17. marts

Jens Brandt Pedersen
Formand

2012

