
   

 
 

Referat af generalforsamling 
 

Lørdag d. 04.03.2020 kl. 09.00 i Gimles Cafe  
 

 

 

 
1. Valg af dirigent 

 

Formanden bød velkommen og foreslog Ib Trelby som dirigent. Ib Trelby blev valgt. 

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

 
 

2. Beretning fra formanden 
 

Formanden afgav herefter følgende beretning: 
 

Når vi ansøger kommunen om økonomisk støtte, skal vi beskrive formålet med 
Lørdagsjazzens virke. Foreningens formål er overfor et bredt publikum, at præsentere 

jazzmusik inden for de traditionelle genrer, swing, New orleans- og dixielandmusik, 

men også med afstikkere til anden rytmisk musik. 
Når programmet lægges, forsøger vi efter bedste evne, at leve op til vores forenings 

formål. Ved årets 20 koncerter blev der præsenteret et varieret program. Jeg vil 
undlade at nævne alle orkestre der har optrådt for os. Udover de mange gode 

traditionelle jazzbands, var der nogen der skilte sig særligt ud. I foråret fik vi besøg af 
”Natbussen”, der med Tom McEwan i spidsen leverede et show der skabte glæde og 

morskab. 
En anden stor oplevelse havde vi da franske Olivier Franc Quintet var på programmet. 

Olivier Franc spiller Sidney Bechet musik på allerhøjeste niveau. 
I efteråret havde vi besøg af Mads Tolling på violin og Jacob Fischer på quitar. Begge 

verdensklassemusikere som der leverede varen. 
I november var N’city Blues på programmet. Der blev spillet Zydeco, som er en 

tempofyldt musikform, der har tætte rødder til den farverige cajunkultur i det sydlige 
USA. 

Vi sluttede året af med Paul Harrison Band. Det blev et brag af en koncert sammen 

med den fransk/svenske trompetist Angela Strandberg og den svenske trombonist 
Niclas Carlsson. 

Det blev et år med stigende medlemstal, mange koncertgæster og succes med 
musikken. 

Men det blev også året, hvor vi mistede to gode og trofaste medspillere i 
Lørdagsjazzen. Midt i vores sommerpause døde Per Jacobsen (Per Skilt) efter lang 

tids sygdom. Per arbejdede i en årrække for Lørdagsjazzen, hvor han var ansvarlig 
for div. tryksager. 

 



   

 
I det sene efterår døde vores webmaster Uffe Eskildsen efter flere års sygdom. Uffe 

stod for foreningens hjemmeside, som han professionelt havde opbygget og 
administrerede. Det var uffes ønske, at en yngre person skulle overtage arbejdet med 

hjemmesiden. Det blev i flere omgange forsøgt, men det lykkedes desværre ikke. Det 
har givet problemer. Vi kan pt. ikke redigere hjemmesiden pga. manglende koder og 

manglende indsigt i sidens opbygning. Det overvejes nu om vi skal lave en ny og 
mere enkel hjemmeside. 

Uffe var en god mand for jazzen. Han var Lørdagsjazzens repræsentant i Osted 
Kulturhus, hvor der i flere år har været afholdt et stort jazzarrangement i 

sensommeren. Om disse arrangementer fortsætter vides ikke i øjeblikket. 
Det sidste jazzarrangement i Osted kulturhus blev afholdt 1. september. Her spillede 

husorkestret Six Foot Stompers og Swing Cats. Det blev en jazzdag, hvor mange 
medlemmer af Lørdagsjazzen deltog. 

Nu lidt om vores mødevirksomhed. Vi afholder ikke mange møder i bestyrelsen. 1 – 2 

møderårligt. Når noget vigtigt skal drøftes, bliver det klaret, når vi mødes ved 
koncerterne. Både medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer deltager i møder og 

drøftelser. Jeg har deltaget i møder i ”All that Jazz”-regi. ”All that Jazz” er en 
sammenslutning af ca. 35 jazzklubber og jazzarrangører på Sjælland. Her afholdes 

der 4 årlige møder. 
Jeg har deltaget i en arbejdsgruppe, hvor formålet var at fremme opmærksomhed 

omkring den traditionelle jazzmusik. Arbejdet har resulteret i godt samarbejde med 
JazzDanmark om afholdelse af den Internationale Jazzday, som afholdes for første 

gang i Danmark torsdag d. 30/4. Den Internationale Jazz Dag bliver afholdt i Tivoli, 
hvor der på dagen vil være jazz på de forskellige scener. Er man medlem af en klub i 

”All that Jazz”-samarbejdet vil der være rabat på adgangen til Tivoli og rabat på 
forskellige spisesteder. 

Om et øjeblik bliver regnskabet for 2019 fremlagt. Jeg vil her komme med nogle 
enkelte bemærkninger om vores økonomi. I 2019 nåede vi det højeste medlemstal på 

338 medlemmer. Vi har fået nye sponsorer, og vores ansøgning om støtte fra 

Kulturpuljen i 2020 er imødekommet. Ansøgning (sal-puljen) om tilskud til huslejen 
på Gimle mangler vi svar på. Pga. ny ansøgningsprocedure kommer svaret fra Sal-

puljen først efter 4/3. Kulturpuljen og Salpuljen lægges samme til en ny pulje: Puljen 
til kultur og idrætsarrangementer. 

Der skal herfra lyde en stor tak til alle medlemmer, sponsorer, bestyrelsen og 
medhjælpere for støtten, indsatsen og det gode samarbejde i 2019. 

 
JB  

  
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 

 
Dirigenten gav ordet til kassereren. 

 
Kassereren gennemgik årets regnskab og præsenterede budgettet for 2020. 
  

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 
 



   

4. Fastsættelse af kontingent 
 

Der blev fremsat forslag om uændret kontingent kr. 250,- pr. medlem for 2020.  
 

Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen. 
 

5. Valg af formand 
 

Jens Brandt blev genvalgt 
 

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
 

Mogens Højenvang blev genvalgt 
 

7. Valg af suppleant for et år 

 
Birgit Reimann blev genvalgt 

 
8. Valg af revisor 

 
Svend Ejvin Jensen blev valgt 

  
 

9. Valg af revisorsuppleant for et år 
 

  
10. Indkomne forslag.  

                                                                                                                                   
 

11.  Eventuelt 

 
Et medlem udtrykte stor tak til bestyrelsen for det store arbejde der blev udført. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede med tak til 

dirigenten og de fremmødte medlemmer.  
 

MH. 
 

Dato:   /   2020 
 

 
 Jens Brandt   Ib Trelby 

   Formand     Dirigent 
 


