
 
 

Referat af bestyrelses møde i Haderslev Jazz Club 
torsdag den 25.04.19 kl. 19, hos Carl Johan. 

 
1.Valg af dirigent: Søren 
 
2.Fraværende: Conrad med afbud 
 
3.Godkendelse af referater fra den 27.03.19: Godkendt 
 
4.Arbejdsopgaver og ansvarsområder: 
Vore referater arkiveres på samme USB stick, som det øvrige materiale, samlet af Sven. 
Palle og Søren mødes i næste uge, hvor det materiale Palle har, overdrages. Fremover vil vore 
referater blive offentlig gjort, på vor hjemmeside. 
Arbejdsfordelingen  blev gennemset og kommenteret. 
Kate og Carl Johan gennemgår arbejdsfordelingen, der så færdiggøres af den samlede 
bestyrelse. 
 
5.Formanden: 
Vore bestyrelsesmøder skal overvejes både med hyppighed og hvor, da det ikke kan være 
meningen, at vi skal holde vore møder privat, fordi vi skal betale både lokale leje og 
restaurations priser for drikkevarer på Bispen. 
Haderslevhus anses ikke for at være ideelt, som vort spillested. Arrangementet i november 
2019, er det vi skylder fra 2018 og der er ikke andre aftaler der. 
Det at holde arrangementer andre steder end Bispen, betyder et større underskud, fordi 
spillestedet får indtægterne fra salget, vi får ingen entre, men har hele udgiften til orkesteret. 
Vor repræsentation v/Gert Helenius i Jazz i Trekanten, har ikke været kontaktet. 
Det at holde møde med kommunens kulturudvalg og administration om priserne på Bispen, er 
stillet i bero, da vi afventer muligheden for kommunalt tilskud, dette er endvidere grundlag for 
tilskuddet fra Kunststyrelsen. 
Vi skal gøre alt hvad vi kan for at få lidt flere til vore arrangementer, blot 5-10 mere, giver 
også indtægter. 
 
6.Kasseren: 
Vor beholdning er kr. 184711,65. 
 
7.Sponsorater: 
Intet nyt. 
Det blev vedtaget at fremstille en plakat for efterårs arrangementerne. 
 
8.Musik: 
Som ide til et band blev der nævnt Poulin Band. 
 
9.De kommende arrangementer og aktiviteter: 
Intet nyt 
 
10.De næste møder: 
                                Torsdag den 20.06.19 kl. 19, hos Henrik 
                                Onsdag den 21.08.19 kl. 19, på Bispen + vagtplan                                            
 
11.Eventuelt: 
Intet 
 
12.Mødet slut 20.50 
 
 
 hb 07.05.19 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


