
   

 

 Referat af generalforsamling 

01.03.2014 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 takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden bød velkommen til alle fremmødte og afgav følgende beretning: 

 

Lørdagsjazzens formål er at formidle og udbrede kendskabet ti jazz ved afholdelse af koncerter. Ved 
de 20 koncerter i 2013 havde vi et godt varieret program. Der har været stigende fremmøde. Jeg vil 
undlade at omtale alle årets koncerter, men vil dog nævne, at da Paul Harrison Band besøgte os i 
marts, havde vi publikumsrekord med over 400 gæster. Generelt har der været stor tilfredshed med 
årets program. 

Igen i 2013 var vi involveret i sommerkoncerterne i Djalma Lunds Gaard.  Vi samarbejder med 
Roskilde Jazzdays og Ung Jazz om bookning. Sommerkoncerterne finansieres af Roskilde kommune 
og restaurant Ribhouse, så Lørdagsjazzen har ingen udgifter i forbindelse med koncerterne. Pt er der 
ikke lavet aftaler om koncerter i sommeren 2014. 

I september blev der endnu engang afholdt en udflugt til Lyndby i Hornsherred. På baggrund af 
tidligere års underskud, blev udgiften til fælles bustransport sparet. Alligevel endte vi med at have et 
underskud på godt 2000 kr. Der var ganske enkelt for få tilmeldte til arrangementet. Der skal 
nytænkes og bestyrelsen vil tage beslutning om evt. kommende udflugt. 

Der har været afholdt en del møder hen over året.  Bestyrelsen har sammen med medhjælperne 
afholdt 5 møder. Samarbejdet fungerer rigtig godt og der er altid en god stemning ved møderne.  

Kasseren og jeg har holdt 2 møder med Lars Sloth fra Gimle. Et fast punkt på dagsordenen har været 
Jazzplatterne som tilbydes under vores koncerter. Der har været stor utilfredshed med standarden af 
frokostplatten.  Gimle har fået ny kok og der arbejdes nu på at levere en tilfredsstillende vare.                  
Vores kontrakt og sponsoraftale med Gimle for kommende år bliver underskrevet ved vores møde  

 



   

inden sommerferien.  Vi har et rigtigt godt samarbejde med Gimle, både med ledelsen og med 
medarbejderne ved vores koncerter. 

I sammenslutningen af jazzklubber ”All that Jazz” har der været afholdt 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. Problematikken omkring medlemskort er blevet drøftet i 
sammenslutningen. Det vil fremover være nødvendigt, at kunne legitimere sig med et medlemskort 
eller en kvittering på betalt kontingent, når man besøger andre jazzklubber. Der vil derfor om kort 
tid, være mulighed for at få udleveret et medlemskort.                                                                               

 I ”All that Jazz” regi’ er der dannet en ny forening, hvis formål det er at fremme den traditionelle 
jazz under Copenhagen Jazzfestival. Der er planlagt en stor koncert i Odd Fellow Palæet, hvor 
hovednavnet bliver Dutch Swing College Band. 

I oktober blev vi indkaldt til møde hos direktøren på Roskilde Mediecenter. Roskilde Avis har i en 
årrække sponsoreret Lørdagsjazzen med en gratisannonce. Da der ikke eksisterede en skriftlig 
sponsoraftale, ønskede man nu, at en sådan blev lavet. Det er bragt i orden, så en sponsoraftale nu er 
gældende for et år ad gangen. 

Her afslutningsvis vil jeg kort nævne nogle problematikker omkring foreningens økonomiske 
situation. I 2013 fik vi skåret 10000 kr af vores tilskud fra kommunen, samtidig med at vores 
omkostninger har været stigende. Hvert år er der stor usikkerhed om vores sponsorindtægter, som er 
en væsentlig indkomstkilde. Når vi booker orkestre til efterårets koncerter er det altid med stor 
usikkerhed mht. budgettet. Derfor kan det i yderste konsekvens betyde, at vi skal bruge af vores 
opsparede midler.                
Afslutningsvis vil jeg takke medlemmerne, sponsorerne, og alle medhjælpere og 
bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, støtten og det gode samarbejde i det forløbne år    

Jens Brandt 
Formand    

 

Der blev stillet et spørgsmål fra et medlem angående bustransport i tilfælde af at der blev arrangeret 
en skovtur til efteråret. 

Formanden forklarede, at bustransport er en dyr foranstaltning, men at spørgsmålet vil blive taget op, 
dersom en skovtur kommer på tale.  

Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

 

 

 

 



   

3. Fremlæggelse af regnskab og Budget 

Dirigenten gav ordet til formanden, som meddelte, at han ville fremlægge regnskab og budget, da 
kassereren Uffe Eskildsen var sygemeldt.  

Årsregnskab og budget blev fremlagt til orientering og gennemgang. Gennemgangen af regnskab for 
2013 skete i en reduceret form, da det udarbejdede materiale (Årsregnskab 2013) fra MerRevision 
forelå i et meget detaljeret dokument. Det centrale i dokumentet fastslog, at i det vedtagne budget for 
2013 angives et underskud på  26.850 kr. men at regnskabet for året, ender på noget mindre, nemlig 
et underskud på 7.940 kr. Et tilfredsstillende årsresultat.  

Formanden bemærkede, at sponsorindtægterne i 2013 lå på linje med budgettet, men at vi manglede 
nogle indbetalinger for 2014. Som noget nyt er der i år indbetalt  18.000 kr. af private bidragsydere 
(donatorer) hvilket på et vist niveau kompenserer for den vanskelige sponsorproblematik. Formanden 
nævnte, at de ekstra 5,- kr. der er lagt på hver enkelt genstand under koncerterne, giver ca. 25.000 kr. 
minus moms på indtægtssiden. Til gengæld er Koda-afgiften steget. Tidligere har vi betalt ca. 4.500 
kr. pr. år. Nye regler betyder, at vi nu skal betale 12300 kr . 

Formanden fremsender hvert år et digitalt evalueringsskema til kommunen. Vi håber med dette, at 
kunne gøre brug af den underskudsgaranti vi har hos kommunen. 

Et medlem spurgte hvad Koda-afgift var. Svaret er: en afgift som tilgodeser de personer der laver 
musik og som egentlig har rettigheden til det enkelte musikstykke, en slags betaling for at andre 
spiller eller bruger musikken. 

Der blev spurgt, om der var mulighed for at få dækket tidligere års underskud af 
underskudsgarantien. Dette vil blive undersøgt. 

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskab og budget. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Formanden foreslog uændret kontingent. Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

 

5. Valg af formand – valg af kasserer 

Formanden, Jens Brandt, modtog genvalg. 

Uffe Eskildsen ønsker at fratræde grundet sygdom. Godkendt. 

Hanne Lund blev foreslået som ny kasserer. Hanne Lund blev valgt. 

 

6, Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer 

Leif Ravnbak modtog genvalg. 

 

7. Valg af suppleant for 1 åt 

Bente Bruneberg blev valgt 

       



   

      

8. Valg af revisor 

Povl Nielsen blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år 

Svend Ejvin Jensen blev genvalgt. 

 

10. Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 

§ 4.1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i februar måned. 

 Foreslået ændring:.... afholdes i februar måned ændres til: …. afholdes senest 31. marts. 

Ændringen blev godkendt. 

Ingen yderligere forslag. 

 

11. Eventuelt 

Opkrævning af kontingent. I december udsendes FI-indbetalingskort. Betalingen kan ske via 
betalingsservice, netbank, på posthus eller i bank. Tilmelder man sin kontingentbetaling til 
Betalingsservice sparer Lørdagsjazzen udgiften til udsendelse af FI-indbetalingskortet..  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede med tak til dirigenten og de 
fremmødte medlemmer.   

LR. (Referent) 

 
 
Dato:   06.03.2014                                                            Dato:   06.03.2014 
 
 
 
 
 
 
                       Ib Trelby                                                __________Jens Brandt_________ 
                               

 Dirigent            Formand 
 
 
 
 
 

 


