logo udarbejdet efter generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling
lørdag den 4. marts 2017 kl. 19 på ”På Havnen”.
1.

Valg af dirigent.
Erik Lorensen blev valgt til dirigent. Han forklarede, at generalforsamlingen var
næsten-lovligt indkaldt. Der manglede en dag i at overholde tidsfristen på tre uger,
men den manglende dag blev godkendt af generalforsamlingen.

2.

Johnny Valentin aflagde bestyrelsens beretning.
Han refererede årets gang mht. arrangementer. Klubbens jazz-dage i forår og
efterår og sommerjazzen på terrassen i samarbejde med restaurant På Havnen.
Generelt god tilslutning og gode navne til frokost- og aften-arrangementer.
Nyt i år var bl.a. en søndags-jazz i oktober på Hotel Juelsminde Strand med Kansas
City Stompers og Rikke Mølgaard, som trak mange mennesker.
Formanden nævnte den kommende sæsons jazz: Svenske Second Line den 6.
april (en torsdag aften), i pinsen i år ikke bare et enkelt band, men hele tre bands
pinselørdag i telt på havnen og et band på terrassen hos Johnny pinsedag. M.a.o.
en hel lille jazzfestival.
Herefter følger jazz på terrassen fra Skt. Hans til midt i august. Derefter Paul
Harrison med sangerinden Camilla på Hotel Juelsminde Strand den 22. oktober –
og endelig en gang julejazz, som der endnu ikke er sat dato på.
Formanden takkede de mange sponsorer, som er medvirkende til, at vi har penge
på bogen og derfor kan lave jazzfestival i pinsen med den risiko, som det nu
engang rummer pga. uvisheden om vejret.
Formandsberetningen blev godkendt.

3.

Kassereren, Svend Erik Broch Nielsen aflagde regnskabet. (bilag)
Vi har pt. ca. 220 medlemmer og stor opbakning fra sponsorer, som bidrager til den
gode økonomi.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Forslag til kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret 150 kr. for enkelt-medlemskab og 250 kr. for parmedlemsskaber.

5.

Valg til bestyrelsen.
På valg var Svend Erik Broch Nielsen, Johnny Valentin og Bente Just. Alle var
villige til genvalg – og blev valgt uden modkandidater.

6.

Valg af suppleanter.
Børge Pedersen og Ellen Pedersen var på valg. De blev genvalgt.

7.

Valg af revisor.
Gert Friis blev genvalgt.

8.

Forslag om navneændring.
Klubben blev i 2009 døbt Basin Street Club, men bestyrelsen foreslår
navneændring til Sea-Side Club, som Juelsmindes jazzklub fra 1960 til -65 hed.
Den blev skabt af to lærere i samarbejde med Juelsminde Kommune for at kunne
tilbyde de unge i byen noget mere.
Svend Erik Broch Nielsen fortalte om den oprindelige klub og den røde tråd op til
nutidens jazzklub.
Sea-Side Club blev godkendt. (et enkelt spørgsmål fra salen om, hvorfor man ikke
valgte Sea-Side Jazzclub. Det skyldes, at der i Frederiksværk er en jazzklub med
det navn, så af hensyn til forveksling og navneforvirring blev Sea-Side Club valgt.)

9.

Eventuelt.
Intet.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og derefter gik man til buffeten og
efterfølgende Brass Flavour på scenen.
Juelsminde, 6. marts 2017
Ref.
Bente Just, sekretær.

