
   

Referat af generalforsamling 
04.03.2017 kl. 09.00 

i Gimles Cafe – Helligkorsvej 2, Roskilde 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog Ib Trelby som dirigent. 

Ib Trelby blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden afgav herefter følgende beretning: 

 

2016 var året, hvor Lørdagsjazzen kunne fejre sit 30 års jubilæum. I foråret havde vi 10 velbesøgte 
koncerter med et godt og varieret program.                                                                                            
Den 18. september var så dagen, hvor vi afholdt vores jubilæumsarrangement i ”Guldaldersalen” på 
det tidligere Hotel Prindsen. Om eftermiddagen blev vi underholdt af Christian Søgaard Trio og 
efter middagen spillede Ricardos Jazzmen op til dans. Et meget vellykket medlemsarrangement, 
afviktet i en perfekt ramme, ”Guldaldersalen”, hvor Lørdagsjazzen for år tilbage afholdt sine 
jazzkoncerter. I efteråret havde vi 10 gode koncerter, og der blev i jubilæumsåret råd til en ekstra 
koncert i december.                                                                                                                                        
For 30 år siden startede lørdagsjazzen med sommerjazz i Djalma Lunds Gaard. I gården er der 
stadig musik om sommeren. De sidste to år har Lørdagsjazzen ikke været involveret i koncerterne i 
Djalma Lunds Gaard. Efter et år med store ændringer i musikgenrer og utilfredshed hos publikum, 
blev den traditionelle jazz i 2016 igen prioriteret. Hvordan det bliver i 2017 vides ikke pt. Gårdens 
ejer, Rene Jeppesen har solgt, men mon ikke der fortsat vil være jazzmusik i Djalma Lunds Gaard 
om sommeren.                                                                                                                                                       
I august måned blev der igen afholdt jazzarrangement i Osted Kulturhus. Mange af vore 
medlemmer deltog i arrangementet. Den 20. august 2017 afholdes der igen jazzfest i Osted. 
Lørdagsjazzen bidrager med rådgivning omkring musikvalg, men er ikke involveret i de 
økonomiske forhold.                                                                                                                                                              
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor også medhjælperne har mulighed for at deltage. 
Møderne afholdes som oftest på Gimle.                                                                                                           
I jazzsammenslutningen ”All that Jazz” har vi deltaget i 2 ud af de 4 årlige møder. Her udveksler de 
forskellige jazzklubber erfaringer og anbefaler bands. Et fast punkt på dagsordenen har været sagen 
om Koda-afgift. Sagen er nu afsluttet. Der er nu lavet en aftale mellem klubberne og Koda, som 
betyder, at alle slipper med en lavere Koda-afgift. For Lørdagsjazzen betyder det, at vi sparer flere 
tusinde kroner.                                                                                                                                       



   

Det går på alle måder godt for lørdagsjazzen. Økonomien er fornuftig. Vi har haft stigende 
medlemsgang, gode sponsorindtægter og gode kommunale tilskud. 

Her afslutningsvis vil jeg takke alle medarbejdere på Gimle, jer medlemmer, sponsorer, jazzens 
medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer. En stor tak til alle for indsatsen, støtten og samarbejdet i 
det forløbne år. 

JB 

Der var ingen bemærkninger, kommentarar eller spørgsmål til beretningen. 

Stor klapsalve. 

 

3. fremlæggelse af regnskab og budget 

Dirigenten gav ordet kassereren, Hanne Lund. 

Hanne indledte med at nævne at Lørdagsjazzen i 2016 har haft et overskud på kr. 6.391,-  kr. 

Herefter gennemgik kassereren Årsregnskabet 2016, samt budgettet for 2017. Der var i forvejen 
uddelt regnskaber så alle kunne følge med. 

Der er ifølge budgettet for 2017 ingen væsentlige ændringer i indtægter og udgifter. På sidste side er 
der opstillet en oversigt på antallet af medlemmer. Det ses, at medlemstallet er steget til 315 i 2016, 
det højeste tal i de anførte sidste 10 år. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det oplæste, Regnskabet blev godkendt af 
Generalforsamlingen. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Der blev fremsat forslag om uændret kontingent kr. 250,- pr. medlem for 2017. 

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

5. Valg af kasserer 

Hanne Lund blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Rita Elvig blev genvalgt og Bente Brunebjerg blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

7. Valg af suppleant for et år 

Mogens Højenvang blev valgt som suppleant. 

 

8. Valg af revisor 

Karin E. Hansen modtog genvalg. 



   

9. Valg af revisorsuppleant for et år 

Svend Ejvin Jensen modtog genvalg. 

 

10. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

11. Eventuelt 

En af deltagerne spurgte om det var muligt, at anbringe vedtægterne mere logisk på hjemmesiden. 
Dette forslag vil blive undersøgt af bestyrelsen.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Herefter takkede formanden Ib Trelby for indsatsen. 

 

Det afgående bestyrelsesmedlem Jytte Holse var ikke tilstede ved generalforsamlingen, men 
formanden benyttede alligevel lejligheden til at omtale og takke Jytte for hendes store indsats og 
engagement i Lørdagsjazzen gennem mange år.   

 

Formanden takkede herefter for fremmødet og generalforsamlingen gav applaus. 

LR. (referent) 

 

 

Dato:   23/3 2017 

 

 

Jens Brandt     Ib Trelby 

Formand     dirigent 

 


