
    
 

Beretning afgivet på den ordinære generalforsamling fredag den 17. marts 2023 på 
Restaurant ”På Havnen”. 
Beretning for perioden 24. marts 2022 til 28. februar 2023 
 
Heldigvis har vi været forskånet for restriktioner med Covid19 i beretningsåret. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen den 24. marts 2022 havde vi Barfoed Jump Band 
på scenen. Desværre var tilslutningen til generalforsamlingen ikke særlig prangende.  
Sidsel Ullersted og Tom Laursen blev valgt for en 2-årig periode. Desværre valgte Sidsel i 
august måned at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager. 
 
Den 6. maj havde vi Jazz Med To på plakaten. En lidt anderledes musikalsk oplevelse. 
Det var en musikalsk fortælling om Louis Armstrongs liv og levned. Det var Søren Peter 
Frøsig, der var kapelmester. Det er også Søren Peter med Dippers, der står for 
underholdningen efter generalforsamlingen. Det skal nok blive muntert. 
 
Jazzfestivalen i dagene 3.-5 juni fik vi afviklet med stor succes. Vi var lidt spændte, fordi 
det var første år, vi ikke havde en underskudsgaranti. Heldigvis var vejret med os og 
musikalsk var arrangementet helt i top. Desværre svigtede publikum kirkekoncerten om 
fredagen. Det var lidt ærgerligt, for det var musikalsk en dejlig oplevelse. 
 
Johnny fik afviklet alle frokostjazz-arrangementerne i juli og august måned med god 
opbakning. 
 
Vi tog hul på efteråret med Jazzerne fra Horsens den 29. september. Som altid en glad og 
munter musikalsk aften. Den 4. november var der fulde huse til Neanders Jazzband. De 
har et stort og trofast publikum som møder op, når Neanders besøger Juelsminde. 
 
Vores mangeårige kasserer Svend Erik Broch Nielsen var desværre blevet alvorligt syg 
hen over efteråret og den 9. november sov han stille ind. Det var et stort tab for 
jazzklubben, men naturligvis først og fremmest for hans familie. Det gav klubben nogle 
udfordringer, for vi havde da regnet med, at han var kommet over sygdommen. 
 
Vi stod nu med en mere eller mindre amputeret bestyrelse. Sidsel var i august trådt ud af 
bestyrelsen, og vi skulle jo hurtigt have en ny kasserer. Det er større procedure, man skal 
igennem for at få godkendt en ny kasserer.  
Det lykkes os at få afviklet det sidste arrangement lørdag den 3. december med vores 
julejazz med Creole Catz. 
 
Heldigvis fik vi overtalt Mogens Ahle til at påtage sig kasserer-jobbet og vi fik også 
formaliteterne med vores bank på plads. Tak for det Mogens. 
 
Vi står nu og mangler et bestyrelsesmedlem, som vil lægge lidt arbejde i klubben. Derfor 
håber vi, at vi i aften kan få et af vores medlemmer til at stille op til valget til bestyrelsen. 
 



Vi har også i bestyrelsen drøftet, om vi magter at gennemføre jazzfestivalen efter samme 
koncept som tidligere år, lige med undtagelse af kirkekoncerten, som vi har besluttet at 
droppe, da vi åbenbart ikke kan samle publikum nok til, at vi kan forsvare at afholde en 
udgift i den størrelsesorden, som en kirkekoncert koster. 
 
Vi er også meget i tvivl, om vi magter at afholde en jazzfestival i år. Bestyrelsen kan ikke 
alene løfte opgaven, da det er et stort og fysisk krævende arbejde. Så vi vil lige lodde 
stemningen her i aften inden bestyrelsen træffer den endelige beslutning. Udover 
bestyrelsen skal vi som minimum have tilsagn fra 6-8 hjælpere, der vil forpligtige sig til 
jobbet. Problemet har også været, at rigtig mange har nogle traditioner i Pinsen, så det har 
været svært. Noget andet som taler imod, er aldersfordelingen i klubben. Men nu vil vi se, 
hvad aftenen bringer. 
 
Medlemstallet er ikke nået helt op på tidligere tiders medlemstal. Vi har ca. 150 
medlemmer og har tidligere været oppe på 180-190. Vi er glade for jer der har valgt at 
tegne medlemskab og med støtte fra vores trofaste sponsorer, så har vi fortsat en sund 
økonomi. 
 
Så det er ikke økonomien der afholder os fra at gennemføre jazzfestivalen, men det vil 
Mogens Ahle komme nærmere ind på under regnskabsaflæggelsen. 

 
 


