
Referat af bestyrelsesmødet i Haderslev Jazzclub 
onsdag den 09.10.19 kl. 19.00 hos Ove 

 
 
1. Valg af dirigent: 
   Carl Johan valgt.    
 
1. Fraværende: 

                    Henrik og Conrad. 
 
3. Godkendelse af referat fra den 21.08.19: 

                    Godkendt 
 
4. Arbejdsopgaver og ansvarsområder: 

                    Udsættes til næste møde, da Henrik og Conrad er fraværende. 
  

 5. Formanden: 
                    Plakaten over efterårets arrangementer er ikke så overskuelig som 
                    tidligere plakat, hvis der skal lave en plakat på et andet tidspunkt foreslår Carl Johan 
                    at vi tager udgangspunkt i den tidligere. 
                    Carl Johan har stadig problemer med at sende mails, aftalt at Kate sender evt.  
                    mails efter oplæg fra CJ (bl.a. til pressen). 

 
 6.  Kasseren: 
                    Der er stadig 2 udeståender for 2018, Carl Johan følger op inden der tages stilling 
                    til om beløbene skal afskrives. 
                    Ove har opgjort et ca. resultat for arrangementet den 28.9., resultatet 
                    forventes at være negativt, som det desværre er ved alle arrangementer. 
                    Saldo bank dd. 178.000 kr.   

 
 7.  Sponsorater:  
                    Carl Johan forventer/håber på, at han kan skaffe 3 til efterårets arrangemmenter. 
                    Pt. er der 1 sponsor på hvert af arrangementerne den 26.10., 09.11., 23.11. og 
                    7.12.  

 
8. Musik: 

                    Intet nyt, obs. på blues og swing til forårets arrangementer 2020.  
 
9. De kommende arrangementer og aktiviteter:  

                    Hjælperfest – Hold sat til borddækning fredag kl. 16 og oprydning 
                    søndag kl. 10.30. Kate sender mail til holdet og Kaj.  
                    Søren har hyret 2 til køkkenet, de kommer kl. 17.30. 
                    Søren hæver penge til køkkenpigerne og Kate laver kvittering. 
                    Søren har købt vin og køber øl og vand.  
                    Søren og Carl Johan henter mad ved Ras Gastro&Malt kl. 17.00. 
                    Året hjælper valgt, Søren køber gave.                 

             
 
10. De næste møder: Torsdag den 07.11.19, hos Conrad.  

                    Pkt. arbejdsopgaver og ansvarsområder og Aftenarrangement 7.3.2020  
                                          
 
11. Eventuelt: 

                    Der sælges medlemskort 2020 fra den 9.11.19. OBS både 1/1 års og 
                    ½ års jf. beslutning på generalforsamlingen. Ove giver Kaj besked om 2  
                    slags medlemskort for 2020. Kate laver nye afstemningsbilag. 

 
12.        Mødet slut: 

                     kl. 20.35 
 

Referent - Kate 


