
Fredag den 4. marts kl. 18.00 afholdes den årlige 
generalforsamling “På Havnen” 

River Band spiller op fra kl. 20.00 – 23.00 

Billetter sælges ved indgangen: 100 kr. for medlemmer, øvrige 150 kr. 

Efter generalforsamlingen, der forventes at slutte kl. ca. 18.45, vil der være mulighed for 
at spise. Der kan reserveres bord på 22481370 eller 75693664. 

River Band - still going strong. Efter at have spillet fyrre år på de danske musikscener er 
nærvær og engagement stadig i højsædet hos dette omrejsende, originale jyske 
jazzorkester. 
River Band - kom til verden i 1971 i Vestjylland med musikere bosiddende i Lemvig og 
Holstebro - og blev navngivet efter Storåen, der flyder på de kanter. 
River Band - har på sine mange turneer i ind- og udland nydt stor succes med sin særlige 
spillestil - en blanding af traditionsbevidsthed og evne til at overraske. 
Flere af River Bands numre er komponeret og arrangeret af orkestrets leder og stifter, 
Torben Lassen, og mange af disse numre er blevet populære klassikere på spillesteder i 
hele landet.  
Vi glæder os til gensynet med River Band, der for to år siden leverede en forrygende 
afslutning på vores generalforsamling.  De spiller med engagement og kæder numrene 
sammen med en god portion jysk humor. Du kan læse mere på www.riverband.dk 



Dagsorden i h.t. vedtægterne, vedtægterne kan ses her: 
www.juelsmindejazz.dk/bestyrelsen 

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent samt budget.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Sidsel Ulllersted og Tom Laursen er på valg, men er villige til at modtage genvalg.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor.

Nuværende revisor Gert Friis, er villig til genvalg.
8. Behandling af indkomne forslag..
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til: mail@hannetom.com 

Med venlig hilsen 
Basin Street Club 




