
Formandens beretning Dronning Louises Jazzklub 2020.
Aret 2020 vil for mange været et skelsættende år – et år  - som vi ikke i vore vildeste fantasier 
havde tænkt muligt. Et år med Covid 19 i centrum.
Vor forening var netop etableret i 2019 og havde et veltilrettelagt år foran os – med 6 
koncerter.
Vi nåede at afvikle én koncert i januar måned 2020 inden landet blev lukket ned.
Derefter fulgte en lang række af a lysninger af tilrettelagte koncerter, lytning på lytning. 
Først nu her i november afvikler vi den sidste af de a lyste og lyttede koncerter den 14. 
november med AROSIA fra Arhus.
Men året blev også der, hvor vi stiftede bekendtskab med Esbjerg kommunes 
”Sommerlivspulje”.
Vi søgte og ik bevilget to koncerter - udendørs musik til glæde for borgere og gæster i Esbjerg
midtby. Det var en succes.
Ligeledes søgte bestyrelsen Esbjerg Kommunes Kulturudvalg om støtte til foreningens 
aktiviteter og vi blev fundet støtteberettigede. Det har for vor forening stor betydning med 
kommunale støtte. Og tilmed en anerkendelse af at vi er her som Jazzklub.
Bestyrelsen har med glæde konstateret at medlems tilgangen har været fastholdt på trods af 
COVID19.
Ligeledes har vi formået at fastholde vore trofaste SPONSORER. En stor tak til dem.
Vi har som mange andre foreninger oplevet, at tiden efter nedlukningen grundet Covid 19 var 
usikker og mange af vore trofaste medlemmer var stadig ængstelige og bekymrede for at gå 
ud og deltage i fælles aktiviteter. En ængstelse som mange klubber på landsplan har måtte 
forholde sig til. Det betød færre deltagere ved de enkelte arrangementer.
Men i vor jazzklub har vi ingen historie, ingen erfaringer at vurdere ud fra - kun nogle få 
a holdte koncerter. Vi tror at folk igen får modet til at gå til koncerter – så vi er 
fortrøstningsfulde.
Jeg har en stor tak til bestyrelsen, der igennem denne periode - trofast har deltaget i 
bestyrelsesmøder, planlægningsmøder og arbejdet struktureret med at udvikle vor 
hjemmeside og et nyt billetsystem. En særlig stor tak til næstformand Helge Bach der 
vedholdende har bidraget med at søge Esbjergs kulturudvalg og Statens Kunstfond. 
Jeg takker jer hver især for jeres bidrag. Uden jer ingen forening! TAK
Gruppen af frivillige :vi ik fra foreningens start etableret en frivillig gruppe, der hjælper til 
ved koncerterne, det har vist sig at være en stor gevinst for vort arbejde og for medlemmerne. 
 Vor forening og Jazzklub er her for at udbrede kendskabet til jazzmusik – glad jazzmusik af 
høj kvalitet, Det er lykkedes med arrangementer med musik af høj musikalsk kvalitet. 
Bestyrelsen vil i den kommende periode fokusere på en bredere markedsføring, hvorved vi 
forventer, vi kan nå ud til et større publikum – dels ved samarbejde med de øvrige Jyske og 
Fynske jazzklubber, dels ved mere målrettet at få spredt viden om vore aktiviteter. I dag 
bruger vi systematiske markedsføring via de sociale medier.
Denne generalforsamling afvikles forskudt  i forhold til forventet afvikling – lige som vore 
koncerter .
Vi ser frem til 2022, og forventer at året bliver et normalt  år uden forstyrrelser af Covid 19.

Grethe Johnsen, 
Esbjerg den. 31. oktober 2021



            


