
     
 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling 

27.02.2016 kl. 09.15 

i Gimles Cafe, Helligkorsvej 2, Roskilde 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 

Ib Trelby blev foreslået og valgt som 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 de ca. 50 fremmødte og afgav følgende beretning: 

Også i 2015 afholdt vi 20 koncerter på Gimle. Vi præsenterede et meget varieret program, som der 
generelt var stor tilfredshed med. Det sker dog, at vi modtager kritik af vores valg af orkestre. Vi 
tilstræber at lave et program, hvor hovedvægten er lagt på den traditionelle jazz, New Orleans, 
dixieland og swing. Der vil også fremover være afstikkere til andre genrer, hvilket vi i øvrigt ofte 
roses for. 

Lørdagsjazzen har i en årrække været med i samarbejdet omkring sommerkoncerterne i Djalma 
Lunds Gaard. I 2015 blev vi udelukket fra samarbejdet. Jeg vil ikke gå i detaljer omkring denne 
udelukkelse, men blot sige, at det fik betydning for, hvilken musik der blev præsenteret. Gårdens 
ejer, Rene Jeppesen, ønskede at der blev præsenteret musik, som i højere grad appellerede til et 
yngre publikum. Der blev helt sikkert spillet god kvalitetsmusik, men den traditionelle jazz fik 
mindre plads i sommerens program. Mange gæster til koncerterne i Djalma Lunds Gaard har været 
utilfredse med disse ændringer. 

For andet år i træk indgik Lørdagsjazzen i et samarbejde med Osted Kulturhus om et 
jazzarrangement i august måned. Endnu en stor succes, hvor mange af vore medlemmer deltog. 
Samarbejdet med Osted Kulturhus fortsætter, og der vil også i år blive afholdt sommerkoncert. 

I september deltog 36 medlemmer af Lørdagsjazzen i en jazztur til Szczecin i Polen. Turen var 
arrangeret i samarbejde med Ole Holde fra Fredensborg Jazzklub. Det blev en rigtig god tur, som 
alle var glade for. 



Der har i 2015 været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Ved disse møder deltager alle 
bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere. I jazzklub-sammenslutningen ”All that Jazz” afholdes 4 
møder om året. Vi har deltaget i et par af disse møder. Her udveksler klubberne programmer og der 
drøftes emner af fælles interesse. Forøgelsen af Koda-afgiften fylder stadig meget i klubbernes 
økonomi. 

      

Herudover har jeg holdt møde med Roskilde Avis, hvor den årlige aftale om sponsorering af 
annonce underskrives. Der har været holdt møde med Gimle om sponsorering og lejekontrakt. Der 
er et rigtigt godt samarbejde med Lars Sloth og de øvrige medarbejdere på Gimle. 

Som det kan ses i regnskabet, som vil blive gennemgået, er vores økonomi blevet bedre. Vi har fået 
flere medlemmer. Fra 233 medlemmer i 2014 til 292 medlemmer i 2015. En væsentlig årsag til den 
store medlemsfremgang, er beslutningen fra sidste års generalforsamling, om at differentiere 
tidspunktet for adgangen til koncerterne, således at medlemmer har adgang et kvarter før ikke-
medlemmer. Dette sammenholdt med øgede indtægter og færre udgifter gør, at vi i 2015 kommer ud 
med et positivt resultat på årets regnskab. 

Her i 2015 er det 30 år siden, at Lørdagsjazzen startede med koncerter i Djalma Lunds Gaard. Vi vil 
senere på året fejre dette 30 års jubilæum med et festligt jazzarrangement. Vi har som sagt noget i 
støbeskeen. I vil nærmere blive informeret, når der foreligger en færdig plan. Vi regner med at 
afholde festen en søndag i september. 

Jeg vil afslutningsvis takke alle medlemmer, sponsorer, private donatorer, medhjælpere og 
bestyrelsen for indsatsen, støtten og det gode samarbejde i det forløbne år. 

Jens Brandt 
Formand 

 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som blev modtaget med applaus af 
forsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

Dirigenten gav herefter ordet til kasserer Hanne Lund. 

Årsregnskabet med bilag inkl. budget for 2016 var oplyst via vores hjemmeside, og var desuden 
fremlagt på generalforsamlingen 

Hanne gennemgik årsregnskabet for 2015. Regnskabet udviser et overskud på kr. 8.663. 

Lørdagsjazzens økonomi har i år gjort det muligt, at henlægge 25.000 kr. til et 
jubilæumsarrangementet i september. 

Budgettet for 2016 ligner meget budgettet for de foregående år, dog er beløbet til musikerhonorarer 
hævet med 20.000 kr. 

Regnskabets positive resultat skyldes flere ting: Medlemstilgang, mindre udgifter til revision og en 
lille forøgelse i sponsorater samt underskudsgaranti vedr. 2014. 

Efter gennemgangen fik kassereren et stort bifald af forsamlingen. 

 



 

4. Fastsættelse af kontingent 

På forslag fra bestyrelsen blev det vedtaget at kontingentet forbliver uændret, altså 250,- pr. år pr. 
medlem.                                                                                                                                      

 

5. Valg af formand 

Formand Jens Brandt modtog genvalg. 

 

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem Leif Ravnbak modtog genvalg. 

 

7. Valg af suppleant for 1 år 

Suppleant Bente Brunebjerg modtog genvalg. 

 

8. Valg af revisor 

Revisor Povl Nielsen modtog genvalg. 

 

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år 

Revisorsuppleant Svend Ejvin Jensen modtog genvalg. 

 

10. Indkomne forslag 

Bestyrelsen fremlagde et forslag til vedtægtsændring pga. krav fra banken: 

 

Vedtægternes nuværende § 10.1:   

Tegning og hæftelse siger at foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren sammen med et 
bestyrelsesmedlem. 

Foreslås ændret til ny § 10.1:   

Bestyrelsen er bemyndiget til: 

• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. 

• At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom. 

• At meddele prokura. 

 

Et medlem, Jørgen Søgård, spurgte om det er formanden der godkender bilag? 



Hertil svarede formanden, at kontrakter med orkestrene er grundlaget for musikerudgifterne, og at 
alle udgifter registreres med bilag. Den interne revision godkender alle regnskabsbilag og det 
endelige årsregnskab. 

Et andet spørgsmål var: Hvorfor der ikke som tidligere var omdelt eller tilsendt medlemmerne 
dagsorden og regnskaber? Formanden beklagede, at der manglede dagsorden på bordene, men 
påpegede at alt var udsendt via hjemmesiden og nyhedsbreve. 

Herefter blev vedtægtsændringen af § 10.1 godkendt af generalforsamlingen, 

 

11. Eventuelt 

Forslag fra salen: Kan generalforsamlingen ikke starte ca. ½ time senere, så alle kan nå at få kaffe 
inden opstarten?  Formanden tager initiativ. 

Spørgsmål: Kommer Lørdagsjazzen med igen ved sommerjazzen i Djalma Lunds Gaard ?  

Svar: Der har pt. ikke været nogen forespørgsler til Lørdagsjazzen om deltagelse. 

Børge Karlsen spørger, om Roskildefonden er ansøgt om tilskud til Lørdagsjazzen.  

Formanden kunne sige, at der ikke har været søgt, men at bestyrelsen vil undersøge muligheden. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og de fremmødte medlemmer.  

 

LR. 
Referent 

 

 

 

Dato:                                            2016           

 

 

 

 

             Jens Brandt Pedersen                                    Ib Trelby 

                     Formand                  Dirigent 

 

                                                        

 


