
Referat af generalforsamling
19.03.2022 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
Gennemførelse af vores planlagte koncerter i 20 og 21 blev meget påvirket af Coronapandemien.
Det betød ændringer i programmerne. I foråret 2020 havde vi sidste koncert med The Spirit of New
Orleans 7/3 inden landet lukkede ned. Alle aktiviteter på Gimle blev lukket ned og det betød, at
Lørdagsjazzens 3 sidste koncerter i foråret blev aflyst.
Efterårets 10 koncerter blev gennemført, dog med restriktioner. Det blev med opstilling af
stolerækker. Der skulle holdes afstand og der skulle bruges mundbind og håndsprit. Det var en stor
glæde for os og for medlemmer og øvrige gæster, at koncerterne blev afviklet på trods af
restriktioner. Ved efterårets koncerter var der ml. 100 – 120 fremmødte.
Coronaen betød også at vi fik et mindre fald i medlemstal.
Al mødeaktivitet i bestyrelsen og med andre samarbejdspartnere blev neddroslet.

Fra starten af året 2021 udviklede Coronaen sig for fuld styrke. Gimle lukkede helt ned og vores 10
koncerter i foråret kunne ikke gennemføres. Endnu engang skulle aftalte koncerter aflyses eller
udskydes. Der var heldigvis stor forståelse fra orkestrenes side.
I efteråret genåbnede store dele af samfundet og vi kunne igen afholde de planlagte koncerter under
normale forhold. Der blev ved årets 10 koncerter præsenteret et godt varieret program.
Mødeaktivitet var tilbage og vi deltog i et enkelt møde i sammenslutningen ”All that Jazz”.

Nu er vi kommet godt i gang her i 2022. Vores medlemstal er efter et dyk igen stigende, så vi igen
er over 300 medlemmer. Vi har nu igen en hjemmeside som fungerer, www.jazzeniroskilde.dk , - og
vi er på Face Book: ”Lørdagsjazzen i Roskilde”. I vores medlemskreds har vi nogle dygtige
fotografer, som lægger fotos og videoglip på FB. Tak for det !
Her afslutningsvis skal der lyde en stor tak til vores hovedsponsorer Roskilde kommune og Gimle,
samt øvrige sponsorer. Også en stor tak til jer medlemmer, bestyrelsen, hjælpere og alle der bakker
op om Lørdagsjazzen i Roskilde.

JB

Formandens beretning blev godkendt.

http://www.jazzeniroskilde.dk


3. Fremlæggelse af regnskab og budget – 2020 og  2021
Regnskaberne blev godkendt med flg. bemærkninger:  Det bør undersøges om der er mulighed for
andre bankbetalinger for at reducere gebyrudgiften.

Budgettet blev taget til efterretning.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev fremsat forslag om uændret kontingent kr. 250,- pr. medlem.

Forslaget blev godkendt.

5. Valg af kasserer og formand
Formand Jens Brandt blev genvalgt for 2 år.

Kasserer Hanne Lund blev genvalgt for 1 år.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Rita Elvig blev genvalgt for 1 år.

Bente Brunebjerg blev genvalgt for 1 år.

Mogens Højenvang blev genvalgt for 2 år.

7. Valg af suppleant for et år
Birgit Reimann blev genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor
Sven Ejvin Jensen blev genvalgt for 2 år.

Frank Ramskov blev valgt for 1 år.

9. Valg af revisorsuppleant for et år
Jan Nørgaard blev valgt

10. Indkomne forslag
Ingen



11. Eventuelt
Et medlem fremsatte forslag om evt. stort jazzarrangement om sommeren.

Dirigenten takkede bestyrelsen for en stor og flot indsats

Formanden takkede herefter dirigenten og de fremmødte.
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Dato:   8/5 2022

Jens Brandt Ib Trelby

Formand dirigent


