Referat af generalforsamling
02. februar 2013 kl. 09.15
i Gimles Cafe – Helligkorsvej 2, Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Bent J. Knigge blev foreslået og valgt til dirigent. Han takkede for valget, oplæste dagsordenen og
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og efter oplysning om, at der arbejdes med
ændring af generalforsamlingstidspunktet fremover, (en mindre forskydning af praktiske årsager),
afgav formanden følgende beretning:
Også i 2012 lykkedes det at sammensætte et varieret program. Efter generalforsamlingen
d.11.02.2012 lagde vi ud med Kansas City Stompers, som tiltrak det største antal tilhørere til et
enkeltarrangement i hele 2012. Jeg skal undlade at omtale samtlige 20 koncerter her, men blot
nævne, at valget af bands har været populært og at vi har haft stigende fremmøde til
arrangementerne.
I september blev der afholdt en udflugt til Lyndby i Hornsherred. Det var et stort ønske fra
medlemmerne at en sådan tur blev taget op efter et års pause. Turen blev gennemført og der blev
udtrykt stor tilfredshed fra deltagernes side. Beklageligvis gav arrangementet endnu en gang
underskud. Den store udgift er transporten med leje af bus. Der skal nytænkes, så vi kan
gennemføre kommende udflugter uden underskud.
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. Bestyrelsen og medhjælpere har
holdt 4 møder, og der har været afholdt ad hoc-møder om økonomi, medlemsadministration og
bookning.
I forbindelse med præsentation af forårs- og efterårsprogrammet, har jeg været i Dampradioen,
hvor der er blevet produceret udsendelser.
I sammenslutningen af jazzklubber, ”All that Jazz”, har Lørdagsjazzen deltaget i 3 ud af årets 4
møder. Her udveksles programmer og der tales en del om klubbernes økonomiske vilkår. Vi er
fortsat med i entre´samarbejdet, som betyder, at medlemmer af Lørdagsjazzen kan komme ind til
medlemspris i andre jazzklubber.
Der har siden sidst været afholdt 2 møder med Gimle. Vi har sammen med Gimles leder, Lars Sloth
og køkkenchefen Tinna, evaluerer samarbejdet, afviklingen af koncerterne og ikke mindst
frokostplatterne. Der er nu foreslået et nyt koncept, som vi håber vil blive godt modtaget.
Som et nyt tiltag har Gimle udgivet et sæsonmagasin, hvor første halvårs arrangementer i Gimle er
beskrevet og hvor Lørdagsjazzen er godt præsenteret. Samarbejdet med Gimle er positivt og
konstruktivt.
Sommerkoncerterne i Djalma Lunds Gård fortsætter. Lørdagsjazzen, Ung Jazz og Roskilde Jazz

Days samarbejder omkring bookning, nu på 4. år. Sommerkoncerterne støttes økonomisk af
Roskilde Kommune og restaurant ”Rib House”. Lørdagsjazzen booker til 3 af koncerterne, og vi
har ingen udgifter i forbindelse med koncerterne.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Roskilde Avis, som annoncerer vores arrangementer og giver
omtale af de enkelte koncerter.
Bankskiftet til Arbejdernes Landsbank har ikke været uden problemer. Den service og
medlemsadministration, der var stillet os i udsigt, holdt ikke. Efter en del møder og forhandling med
banken, er vi overgået til Net-system. Det betyder færre omkostninger, så nu skulle
kontingentopkrævningerne fungere efter hensigten.
Lørdagsjazzens medlemstal ved udgangen af 2012 var omkring 260. Pt. har 172 betalt deres
kontingent for 2013.
Vi mærker fortsat krisen hos vore sponsorer. Heldigvis har vi nogle meget trofaste sponsorer, men
desværre er der nogle der melder fra efter kort tid. Så sponsorindtægterne er noget usikre.
Bestyrelsen tager gerne imod gode idéer til, hvordan vi kan sikre indtægter, så Lørdagsjazzen kan
opretholde det høje musikalske niveau ved vores koncerter.
I 2012 havde vi ikke noget ”efterårslotteri”, som i de foregående år. Hovedårsagen var en
manglende hovedgevinst. Fona er nu stoppet med støtten til Lørdagsjazzen, så indtægten fra
lotteriet mangler i 2012.
Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne, sponsorerne og alle medhjælpere og
bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, støtten og det gode samarbejde i det forløbne år.
Formand
Jens Brandt.
Enkelte spørgsmål blev stillet og besvaret. Der blev udtrykt stor ros fra et enkelt medlem for
arbejdet i det forløbne år.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Dirigenten gav ordet til kassereren Nina Sønderby.
Regnskab og resultatopgørelse for 2012 var tilsendt medlemmerne via hjemmesiden og udsendt
nyhedsbrev. På generalforsamlingen var dokumenterne tilgængelige, og de blev udleveret til de der
måtte ønske det. Nina gennemgik regnskabet. Dette skete i reduceret form, hvilket passede
generalforsamlingens deltagere.
Det centrale i gennemgangen / resultatet var, at der i 2012 er anført et underskud på ca. 21.000, - kr.
Dette gav anledning til flere spørgsmål.
Formanden har i sin beretning nævnt et par årsager til underskuddet (udflugt og manglende indtægt
ved lotteri) og kassereren kunne oplyse, at en tilbagebetaling til kommunen på 10.434, - kr.
(overskud i 2011) ligeledes var indeholdt i regnskabet for 2012.
Der blev efterspurgte en forklaring på ”skovturens” underskud. Underskuddet på dette arrangement
skyldes primært udgiften til busleje.

Der blev stillet spørgsmål til det budgetterede underskud i 2013 på 26850 kr. Flg. synspunkt blev
gjort gældende: Lørdagsjazzens formue rækker kun til 4 år, hvis der fortsættes med underskud.
Hvordan skal dette undgås ? Formanden forklarede, at indtægterne i 2013 var budgetteret lavt, på
grund af forventede lavere sponsorindtægter og et 10000 kr lavere kommunalt tilskud fra
kulturpuljen. Formanden forsikrede, at der fra bestyrelsens side vil blive arbejdet ihærdigt på at
bringe balance mellem indtægter og udgifter i 2013.
Der kom endvidere kommentarer til buskørslen ved sommerudflugten og foreningens formue. Det
blev foreslået, at der startes en støtteforening. Alle emner og forslag vil blive drøftet i kommende
bestyrelsesmøder.
Det reviderede regnskab for 2012 balancerer med kr. 204.988 i indtægter og kr. 226.208 i udgifter,
hvilket giver et underskud på kr. - 21.220. Anbefales godkendt.
Budget for 2013 balancerer med et underskud på kr. - 26.850.
Vores interne revision havde enkelte mindre bemærkninger til regnskabet, men ingen af afgørende
betydning. Bl.a. blev det nævnt, at et mindre kontantbeløb på 74 kr ikke var medregnet i det
fremlagte regnskab for 2012. Bemærkningerne blev taget til efterretning.
Regnskab og budget blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent
Der er i budgettet regnet med uændret kontingent i 2013. Dette er samtidig bestyrelsens forslag.
Uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.
5. Valg af kasserer.
Nina Sønderby ønsker ikke genvalg.
Uffe Eskildsen blev foreslået som ny kasserer.

Uffe Eskildsen blev valgt.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Pia Nielsen.

Ønsker ikke genvalg.

På valg er Rita Elvig.

Modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår Jytte Holse som nyt bestyrelsesmedlem.
Rita Elvig og Jytte Holse blev valgt.
7. Valg af suppleant for et år
Erik Carstensen blev valgt

8. Valg af revisor
Karin E. Hansen blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant for et år
Sven Eivin Jensen blev genvalgt.
10. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§ 4.4 Indkaldelse skal ske tidligst 4 uger, senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændring:
§ 4.10 Dagsorden pkt. c:

tidligst 4 uger udelades / slettes fra § 4.4
Fremlæggelse af regnskab.

Forslag til vedtægtsændring: Ny § 4.10 pkt. c:

Fremlæggelse af regnskab og budget.

Begge ændringer blev vedtaget
11. Eventuelt
Preben Rasmussen fra Farvehuset kom med forskellige forslag og ide’er til indtægter. Alle ide’er og
forslag tages op i bestyrelsen.
Formanden takkede Bent Knigge for indsatsen som dirigent.
Endvidere takkede formanden Pia og Nina for deres indsatser i bestyrelsesarbejdet og for at de
begge i det omfang de har lyst og kræfter, stiller sig til rådighed som medhjælpere i Lørdagsjazzen.
De afgående bestyrelsesmedlemmer modtog hver en afskedsvin.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede for fremmødet.
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