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Ekstraordinær generalforsamling
Foreningens kasserer har desværre set sig nødsaget til at trække sig fra jobbet med øjeblikkelig virkning efter
flere års samvittighedsfuldt arbejde. Foreningens kassererer skal ifølge vedtægterne være medlem af
bestyrelsen. Vi har derfor valgt at afholde en ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på
dagsordenen: Valg af kasserer (egnet emne haves). Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt
kontingent for 2017.
Tid: søndag 12/3 kl. 17
Sted: JazzDanmarks lokaler, Nybrogade 12, 1203 Kbh K
Efter generalforsamlingen er der et kort bestyrelsesmøde. Eventuelle GF deltagere er velkomne til at blive og
overvære dette møde.

Notits fra formanden
I skrivende stund er vi midt i den årlige vinter jazzfestival. Et sand overflødighedshorn fordelt over hele
Danmark. Dejligt! I Dansk Jazzmusiker Forening har vi haft et fint efterårsstævne i uge 42. Afholdt på
Syddansk Musikkonservatorium i Odense. Et stævne som manifesterede, at jazzen hverken er død eller
lugter. 38 unge musikere i alderen 10-19 år var samlet i 3 dage, og sugede til sig fra et veloplagt lærerkorps.
En sand fornøjelse.
Pt er DJF i fuld gang med at planlægge 4 Big band stævner, som skal løbe af stablen i sommeren og
efteråret 2017. Disse stævner kommer til at arbejde med musik af bl.a. trompetisten Tim Hagans og
saxofonisten Jerry Bergonzi. Det skal nok blive fire festlige events.
Derudover griber Rådhuskoncerterne om sig med primært fokus på at få jazzen ud i yderkants Danmark og
på at få nye arrangører inddraget. Der er bl.a. blevet afholdt koncerter i Varde og Holstebro.
Ansøgningsskema findes på hjemmesiden www.jazmusiker.dk.
Keep swingin' till next time!
Anders Mogensen

Kontingent
Det er åbent for indbetaling af kontingent for 2017.
Det koster 200 kr. om året eller 100 kr., hvis du er under 26 eller over 60, at være med til at støtte foreningens
kvalitetsarbejde for dansk jazz.
Indbetaling
Dansk Jazzmusiker Forening c/o Jacob Roved.
Netbank reg.nr. 9570 kontonr. 6322190. Du kan også indbetale til
Gironummer: 6322190 eller via

MobilePay nr: 61517997.
Opgiv venligst navn, adresse, mail-adresse, telefonnr. og evt. instrument.
Du kan rekvirere et girokort hos eriklahn@yahoo.dk, hvis ikke du har mulighed for elektronisk indbetaling.
Læs mere om DJF på http://jazzmusiker.dk. Tilmeld dig gerne medlemsdatabasen.
Bestyrelsen i DJF

