
 

 
 
 
 
 
Referat af generalforsamling i Basin Street Club, 4. marts 2016. 
 
1. Poul Frank Petersen valgt som dirigent.  
 
2. Formandens beretning. 
Johnny Valentin fortalte bl.a. om vores arrangementer i det forløbne år - med et par gode 
aftener forår og efterår og ind imellem de klassiske frokostsøndage på terrassen fra 
Sankthans til midt i august. 
Formanden rettede bla. en tak til sponsorerne med opfordring til enhver - privat eller firma 
- der måtte ønske at støtte foreningen med sponsorat på 2500 kr. 
Sponsorerne får logo på hjemmeside og info-breve og nævnes i forbindelse med 
arrangementer. 
Blandt den kommende sæsons jazzdage er en koncert med Kansas City Stompers og 
anerkendte Jesper Thilo den 15. april, jazz i teltet pinselørdag den 14. maj med Jelling 
Bigband, sommerjazz på terrassen med de gode, kendte navne og 4. september et 
gensyn med Paul Harrison. 
Formandsberetningen blev godkendt. 
 
3. 
Regnskabet. 
Svend Erik Broch Nielsen aflagde regnskabet, hvor det eneste, der stikker i øjnene, er, at 
vi trods flere medlemmer og kontingentindtægter har fået ca. 25 pct. færre entre-indtægter 
ved vores arrangementer. 
Vi kender ikke den dybere årsag, men kan desværre konstatere, at der kommer færre til 
vores jazzarrangementer. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Efter bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev det vedtaget, at kontingent også i 
2016 er 250 kr. for parmedlemsskaber og 150 kr. for solist-medlemsskaber. 
Kontingent-opkrævning sendes ud inden så længe. 
 
5. Valg til bestyrelsen: 
Tom Laursen og Sidsel Ullersted blev genvalgt uden modkandidater. 
 
6. Valg af suppleant. 
Børge Pedersen valgt som suppleant. 
 
7. Valg af revisor. 
Gert Friis genvalgt som revisor. 



 
8. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
9. Evt. 
Kort debat om der er noget, vi kan gøre anderledes for at gøre klubben bedre og få 
deltagerantallet op ved de arrangementer, hvor det ind imellem kniber med opbakning. 
Skal vi have flere frokostarrangementer istedet for aftenarrangementer? Skal vi ind 
imellem prøve et andet koncept, hvor vi finder andre rammer, selv står for salg af mad, 
øl og vin - og derved få prisen for et par jazz-timer ned og flere gæster ind? F.eks. har 
Odder Jazzklub succes med frokostjazz, hvor 150 mennesker hver gang fylder Pakhuset i 
Odder. Skal vi prøve nye bands? 
Generel opfordring til medlemmerne om at komme med forslag til bestyrelsen. Vi er 
lydhøre! 
 
Herefter takkede dirigenten for "god ro og orden", og formanden udbragte ønsker om et 
godt 2016 for Basin Street Club. 


