
	
 
 
Torsdag den 28. februar 2019 præsenterer vi Jesper Bjarnesen All Stars. 

Det er fra kl. 20.00 til 23.00 på restaurant ”På Havnen” i Juelsminde 
 

De der ønsker det, kan spise fra kl. 18.00. Husk at reservere bord hos 
Johnny på mobil 22481370 eller 75693664.  
Vi har skruet en pakkepris sammen til 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for 
øvrige. Så er både spisning og entre betalt. Kommer du først kl.20.00 er 
prisen 100/150 kr. 
Det er den populære husmandskost der serveres – stegt flæsk med 
persillesovs og/eller skipperlabskovs 
 
 

 
 
Det er første gang, vi har fornøjelsen at byde dette band velkommen til 
Juelsminde. Igennem snart 40 år har Jesper Bjarnesen fyldt Horsens med 
musik, han mestrer alle genrer, både blues country, jazz og rock - en sand 
troubadour. 



 
Fredag den 29. marts afholder vi vores ordinære generalforsamling. 
Generalforsamlingen begynder kl. 18.00 og plejer normalt ikke at vare mere 
end ½ times tid, så der er god tid til lidt spisning inden ”BrassFlavour” går 
på scenen kl. 20.00. Vi har en gang tidligere haft fornøjelsen at præsentere 
dette band af unge konservatorieuddannede jazzmusikere. Prøv at lytte med 
her: https://youtu.be/8d94YpzT6c8  
 
Alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen, men kun medlemmer 
er i sagens natur stemmeberettiget. 
 
Dagsorden i h.t. vedtægterne. Vedtægterne kan ses her: 
http://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 og suppleanter. 

Bente Just, Svend Erik Broch Nielsen og Johnny Valentin er på valg, men  
villig til genvalg. 

    Børge Pedersen og Steffen Eltang er valgt som h.h.v 1. og 2. suppleant. 
    De er begge villig til genvalg  
6. Valg af revisor. 

Nuværende revisor Gert Friis, er villig til genvalg. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Evt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen 
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til: 
mail@hannetom.com 
 
                                                                 
Tak til vores sponsorer 
 

	
	
	
	
	


