Referat af Generalforsamling
03.03.2018 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 de ca. 50 fremmødte og afgav følgende beretning:
Der blev i 2017 afholdt 20 koncerter på Gimle. Fordelt på 10 koncerter i foråret og 10 koncerter i
efteråret blev der præsenteret et varieret program med danske og udenlandske orkestre. Det er
stadig de traditionelle genrer dixieland, New Orleans og swing der fylder mest i programmet. Af
hensyn til den fortsatte gode økonomiske støtte fra Roskilde Kommune, er det dog nødvendigt med
enkelte afstikkere til anden rytmisk musik for at ramme et bredere publikum. Dog ikke moderne
jazz.
D. 20.08 blev der igen afholdt jazzarrangement i Osted Kulturhus. Lørdagsjazzen v. Uffe Eskildsen
er behjælpelig med anbefaling af band til arrangementet. Økonomisk er vi ikke involveret. Efter
spisning, spillede husorkestret Six Foot Stompers og herefter var det Hans Knudsen Jumpband der
leverede et brag af en fest. Rigtig mange medlemmer af Lørdagsjazzen deltog i festlighederne.
Fra midten af juni og 8 lørdage frem blev der spillet jazzmusik i Djalma Lunds Gård. Gården har
efter sigende igen skiftet ejer, og Dogran fra Rib House er flyttet til Hillerød, men forhåbentlig
fortsættes der med jazz i gården her i 2018.
Et nyt tiltag startede op i 2017. I Klosterkælgeren, St. Gråbrødrestræde spilles der nu jazznusik om
lørdagen kl. 12 – 15 i de perioder, hvor der ikke er jazz på Gimle og i Djalma Lunds Gård. Et rigtigt
godt initiativ, som betyder, at der nu stort set er jazz om lørdagen hele året i Roskilde.
I samarbejde med Ole Holde fra Fredensborg Jazzklub har der været arrangeret jazzture. I maj gik
turen til Dresden Jazzfestival i Tyskland og i oktober gik turen til Svendborg. Rigtig mange af vore
medlemmer har deltaget i disse ture.
Der afholdes 2 – 3 bestyrelsesmøder om året. Således også i 2017. Medhjælpere deltager også i
disse møder. Ud over bestyrelsesmøder afholdes der 4 årlige møder i jazzklubsammenslutningen
”All that Jazz”. Jeg har deltaget i 2 af disse møder. Her udveksles programmer og der drøftes emner
af fælles interesse. Et generelt problem for mange jazzklubber har været manglende tilskud fra
Statens Kunstfond. Mange Jazzklubber har derfor store økonomiske problemer. I mange kommuner
gives der kun støtte under forudsætning af statsstøtte. Det problem har vi ikke i lørdagsjazzen, hvor
Roskilde Kommune støtter foreningen på bedste måde.

Et andet stigende problem i mange jazzklubber er den manglende tilgang af yngre kræfter til
bestyrelserne. Vi bliver alle ældre og det er nu så stort et problem at tiltrække yngre kræfter, at flere
klubber overvejer at lukke.
Som det kan ses i regnskabet, som vil blive gennemgået om lidt, er vores økonomi ganske fornuftig.
Kommunens tilskud, stabile sponsorindtægter og medlemskontingenter og god styring af udgifterne
betyder, at vi kommer ud med et positivt årsresultat.
Afslutningsvis vil jeg takke alle medlemmer, sponsorer, medhjælpere og bestyrelsen for indsatsen,
støtten og det gode samarbejde i det forløbne år.
Jens Brandt
Formand

Der blev ikke fremsat spørgsmål til formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Dirigenten gav ordet til kasserer Hanne Lund.
Årsregnskabet med bilag inkl. budget for 2018 var fremlagt til orientering og gennemgang.
Hanne gennemgik årsregnskabet for 2017. Regnskabet udviser et overskud på kr. 4.073, -. Det
samlede regnskab og budget kan ses på lørdagsjazzens hjemmeside. Årsregnskabet blev ligeledes
udleveret til interesserede medlemmer i Generalforsamlingen.
Regnskabet blev rost af den interne revisor, Karin.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 250, - kr. pr. medlem pr. år. Generalforsamlingen
godkendte forslaget.
5. Valg af formand.
Jens Brandt blev genvalgt.
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Leif Ravnbak blev genvalgt.
7. Valg af suppleant for 1 år
Bestyrelsen foreslår Mogens Højenvang. Mogens Højenvang blev valgt.

8. Valg af revisor
Povl Nielsen blev genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Svend Ejvin Jensen modtog genvalg.
10. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

11. Eventuelt
Et spørgsmål fra en deltager vedr. proceduren omkring sponsorater blev forklaret af formanden. Det
afgivne svar, som bl.a. handler om det normale sponsorats størrelse, momsforhold og
fradragsberettigelse blev modtaget.
Et medlem takkede bestyrelsen og medhjælperne for indsatsen og det store arbejde der gøres for
Lørdagsjazzen. Dette udløste stor applaus blandt deltagerne i generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.
LR. (Referent)

Dato:

2018

Dato:

29/3 2018

Ib Trelby

Jens Brandt Pedersen

Dirigent

Formand

