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Dronning Louises Jazzklub

Referat fra Generalforsamling i Dronning Louises Jazzklub den 1. november 2021 kl.
19:00.

1. Valg af dirigent
Valgt blev Advokat Carsten Holmgaard.
Trods vanskeligheder på grund af COVID-19 pandemien blev generalforsamlingen godkendt
som lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Formand Grethe Johnsen fremlagde Formandens Beretning som i høj grad var præget af
store udfordringer omkring Corona situationen.
Formandens beretning kan læses i fuld længde på hjemmesiden.

Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne og det frivillige korps for den store indsats
der var ydet i det forgangne år, trods vanskeligheder med afholdelse af koncerter og en del
aflysninger/flytninger grundet COVID-19.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab.
Lissi Lynghede fremlagde regnskabet for 2020.
Resultatet udviser et overskud på kr. 3.048,-

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2022.
Formanden gennemgik budget for 2022. Budgettet udviser et underskud på kr. 20.400,
Det forventes dog at Dronning Louises Jazzklub modtager støtte fra Musikpuljen, Esbjerg
Kommune på kr. 30.000,-

5. Forslag til kontingent for 2022.
Forslag fra bestyrelsen om nye kontingent satser for 2022.
185,- kr. for et år, dog 150,- kr. for medlemmer af Ældresagen.
Forslaget er begrundet i øgede udgifter til musikere, der har fået forhøjede honorarer
ifølge deres overenskomst.

Forslaget blev godkendt.

6. Indkomne forslag.
Forslag indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er næstformand Helge Bach - modtager genvalg.
Der er to ledige bestyrelsesposter. Forslag fra bestyrelsen, Brian Kristensen og Natascha
Estrup.

Helge Bach blev genvalgt som Næstformand
Brian Kristensen blev nyvalgt til bestyrelsen
Natascha Estrup blev nyvalgt til bestyrelsen

8. Valg ar suppleanter

Henrik Ytzen og Steen Bach blev genvalgt som suppleanter.

9. Valg af revisor

Steen Bach blev genvalgt som revisor.

1 O. Eventuelt.
Under eventuelt nævnte Formanden initiativ til fremme af medlemserhvervning.
Der arbejdes med mulighed for at Dronning Louises Jazzklub kan tilslutte sig Foreningen
af Jyllands Jazzklubber (Jazz Jylland). Tanken er at klubmedlemmer kan besøge hinanden
til reduceret pris, og samtidig mulighed for at blive medlemmer hos hinanden.

Formanden opfordrede også medlemmerne til at komme med ideer til nye jazzorkestre,
og ligeledes er man velkommen til at komme til bestyrelsen med emner til nye sponsorer.

Dirigent Carsten Holmgaard afsluttede derefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og
Orden.

Esbjerg, den 3. november 2021

Dirigent, Carsten Holmgaard

Referent - Helge Bach


