Referat af Sea-Side Clubs generalforsamling den 29. marts 2019 på restaurant På Havnen
61 personer deltog.
1. Valg af dirigent
Peter Altenborg blev valgt.
2. Formandens beretning.
Johnny Valentin aflagde beretning og fortalte om et aktivt år i jazzklubben – med mange
gode jazzdage dels på terrassen i sommer, på Havnen forår og efterår, på Hotel
Juelsminde Strand i oktober og en pinsejazz-festival, som udvides år for år. Generelt med
stor opbakning fra medlemmer og gæster. Men understregede også, at der i en forholdsvis
lille jazzklub med godt 200 medlemmer stadig er behov for trofast opbakning via
kontingenter og via sponsorer. Formandsberetningen godkendt uden spørgsmål.
3. Regnskab.
Kassereren Svend Erik Broch Nielsen aflagde regnskabet. (bilag)
Han mindede om, at kontingentopkrævning for sæsonen 1. maj 2019/april 2020 sendes ud
i starten af april til betaling senest 1. maj.
Regnskabet godkendt uden spørgsmål.
4. Valg til bestyrelsen.
På valg var Svend Erik Broch Nielsen, Johnny Valentin og Bente Just. Alle tre blev
genvalgt uden modkandidater.
5. Valg af suppleanter:
Børge Pedersen og Steffen Eltang genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant uden
modkandidater.
6. Valg af revisor:
Gert Friis genvalgt.
7. Indkomne forslag.
Der var ingen.
8. Evt.
Formanden fortalte lidt om den kommende sæson. I foråret lyder programmet på Henning
Munk & Plumperne den 3. maj og i pinsen jazzfestival med kirkekoncert fredag den 7. juni
som startskud og pinselørdag med All Time Jazzband, Horsens Bigband og Kansas City
Stompers med sangerinden Rikke Mølgaard i teltet på havnen. Pinsedag søndag Horsensbandet Jazzerne i teltet og River Band på terrassen. Fra sankthans til midt i august byder
Restaurant På Havnen og klubben i fællesskab på frokostjazz hver søndag med gratis
entre.
I efteråret spiller vestjyske Stars of British Jazz den 28. september, den 18. oktober
hollandske Storyville Jazzband og 30. november er der julejazz traditionen tro med Creole
Cats.
Dirigenten rundede generalforsamlingen af og takkede for ”god ro og orden”.
Juelsminde, den 31. marts 2019
Ref.
Bente Just

