Referat af generalforsamlingen i Basin Street Jazzklub fredag den 22.
marts 2014 kl. 18 i Juelsminde Golfklubs Café.
1. Valg af dirigent.
Niels Jørgen Blaabjerg blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
varslet.
2. Formandens beretning.
Johnny Valentin fortalte om et aktivt år i jazzklubben. Med arrangementer af vidt forskellig
art og med forskelligt fremmøde. Han nævnte bl.a. pinsejazz i telt på strøget - i
samarbejde med Handelsstandsforeningen. Han nævnte frokostjazzen hen over
sommeren på terrassen “På Havnen”, og aftenarrangementer som sankthans-jazz og det
seneste med Neanders, hvor der var fuldt hus “På Havnen”.
Om forårssæsonen fortalte formanden, at klubben den 26. april laver madkurv-jazz i
Klakring Forsamlingshus med Finn Burichs New Orleans Jazzband, pinsejazz på strøget
pinselørdag med Jelling Bigband og som det første Paul Harrison 1. påskedag på
terrassen “På Havnen”.
Han nævnte, at en forudsætning for klubbens overlevelse på sigt er god opbakning fra
medlemmerne.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabet.
Svend Erik Broch Nielsen, kasserer, aflagde regnskabet, der viste et overskud på 32.000
kr. (skyldes især donation på 25.000 kr. fra Jyllands-Posten).
Regnskabet blev godkendt.
Det blev vedtaget, at kontingentet i den kommende sæson er uændret: 150 kr. årligt for
enkelt-medlemmer, 250 kr. årligt for par.
4. Valg til bestyrelsen
Tom Laursen og Susan Mieth var på valg.
Tom indvilgede i genvalg, mens Susan ikke ønskede at fortsætte.
Tom blev genvalgt, mens Sidsel Ullersted, der tidligere har været 1. suppleant, blev valgt
ind i bestyrelsen.
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5. Valg af suppleanter.
Ellen Pedersen blev valgt som 1. suppleant,
Nanna Trojel valgt som 2. suppleant.
6. Valg er revisor.
Gert Friis valgt som revisor.
7. Indkomne forslag
Nanna Trojel efterlyste mere klubliv og aftener med f.eks. upcoming-orkestre, et forslag
som bestyrelsen tager med i overvejelserne.
Oplysning om, at klubben har 172 betalende medlemmer.
Debat om sponsorater: Johnny Valentin lovede et sponsorat - ud over de 25 kr., han giver
i rabat på buffeten “På Havnen” for medlemmer.
Der var opfordringer til folk og firmaer om at få logo på nyhedsbreve mod et mindre
sponsorat.
Et medlem i salen efterlyste mere moderne jazz.
Herefter rundede Niels Jørgen Blaabjerg af og takkede for god ro og orden.
Juelsminde, 24. marts 2014.
Ref. Bente Just
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