
    
 

Beretning afgivet på den ordinære generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 
på Restaurant ”På Havnen”. 
Beretning for perioden 29. marts 2019 til 28. februar 2022 
 
Perioden har været præget af pandemien Covid19, med de forskellige restriktioner 
samfundet har været underlagt fra lockdown den 11. marts 2020 og frem til årsskiftet 
2021-2022. vi nåede lige at få et enkelt arrangement afviklet i foråret. Det var Jazzerne fra 
Horsens, der fik sat lidt humør på torsdag den 20. februar 2020 
 
Heldigvis lykkedes det Johnny at få afviklet frokostjazz næsten uændret. Det var jo 
udendørsarrangementer, hvor restriktionerne var lempet.  
 
Det har naturligvis også præget Jazzklubbens aktivitetsniveau. Heldigvis har langt de 
fleste af vores sponsorer besluttet at fortsætte deres sponsorater. Til gengæld gør vi også 
meget for at eksponere sponsorerne. Den manglende aktivitet har så positivt betydet, at vi 
har lidt flere penge på bogen, så derfor har vi undladt indtil nu at opkræve kontingent. De 
penge håber vi så medlemmerne har lagt til side, så vi hurtigt får polstret økonomien, når 
vi kort tid efter generalforsamlingen udsender opkrævning af kontingent for 2022 
 
Den sidste generalforsamling blev afholdt i marts 2019 med Brass Flavour Jazzband. Hele 
2019 blev i øvrigt afviklet normalt med bands som, Jesper Bjarnesen, Henning Munk & 
Plumperne, Stars Of British Jazz, Storyville Jazzband, Creole Catz. Også vores 
Pinsearrangement blev gennemført som planlagt.  
 
Først i 2020 blev vi ramt af restriktioner. Vi nåede dog en aften med Jazzerne fra Horsens, 
men måtte også opgive at gennemføre den planlagte jazzaften den 1. maj og vores 
Pinsejazz i dagene 29.-31. maj. 
Det var et stort og flot program vi havde fået sammensat, og som vi havde glædet os til at 
præsentere. 
 
Da restriktionerne lettede lidt hen over sommeren, kunne vi så se frem til at gennemføre 
Vores efterårsprogram med Jazzerne fra Horsens, Bukhs Jazz Memories i Juelsminde 
Kirke, River Jazz & Blues Band og afsluttede traditionen tro med Creole Catz. 
Desværre svigtede publikum kirkekoncerten. Det var lidt ærgerligt, for det var en helt 
igennem super koncert krydret med uddrag af New Orleans jazzens historie fortalt med 
indsigt og humor.  
 
Der dukker åbenbart hele tiden nye mutationer op, så vi kan aldrig vide os sikre. Men vi gik 
fortrøstningsfuld ind i 2022, og havde et meget velbesøgt arrangement med Neanders 
fredag den 18. februar. 
 
Vi er desværre i den situation, at stort set alle vores arrangementer giver underskud. Det 
er naturligvis ikke en gunstig situation for jazzklubben. Vi har nogle få knapper vi kan 
trykke på. Det er medlemskontingenterne, entreprisen eller gå på jagt efter endnu flere 
sponsorer. Men det er begrænset i vores lille lokalsamfund, hvor meget vi kan blive ved 



med at presse vores sponsorer. Rigtig mange foreninger lever på lånt tid, fordi de er så 
afhængige af sponsorer. 
 
Ser vi til Juelsminde Musikforening, som i øvrigt også har generalforsamling i aften, så 
tager de 175 kr. i entre for medlemmer og 225 kr. for øvrige. Kontingentet er stort set det 
samme som vores. 
De har heller ikke en prangende økonomi, selv om de har mulighed for indtægter fra salg 
af drikkevarer. 
 
Men økonomien vil vores kasserer komme ind på under et senere punkt på dagsordenen. 
 

 


