Referat af Generalforsamlingen i Dansk Jazzmusiker Forening
Søndag d. 19. Maj 2019 kl. 16.
Generalforsamlingen var sat til at være hos JazzDanmark, Onkel Dannys Plads 1, men pga.
strømsvigt måtte den flyttes rundt om hjørnet til Halmtorvet 15, Restaurant H15.

Jesper Løvdal valgtes til referent
Rolf Mandix valgtes som dirigent.
Rolf startede med at erklære Generalforsamlingen lovligt indkaldt og dagsorden udsendt ifølge
vedtægterne. Der var ingen indvendinger fra Salen.
Tilstede: Anders Mogensen, Jesper Løvdal, Rolf Mandix, Erik Lahn, Pernille Bevort, Ulf Nordlund,
Bodil Madsen, Thomas Buchreitz
Afbud: Helle Marstrand
1. Formandens beretning: Anders Mogensen gjorde rede for årets projekter.
Trombonisten Al Kay deltog i:
2 trombone workshops (Allerød og Odense)
3 big band projekter (Basic Big Band, DRAM Big Band, Frederiksund Big Band)
2 small band konerter (Fredericia, Kerteminde)
2 Trbs United koncerter i Græsted og i Literaturhaus i Møllegade, Kbh. N.

Der var 33 deltagere til jazzcampen på Allerød Musikskole i efterårsferien hvilket er noget færre
end sidste års 44 deltagere.
Katrine Madsen underviste i sang og improvisation med stor succes.
I Jazzcamp 2019 vil DJF have særligt fokus på at få flere piger med, og HELE Sofisticated Ladies er i
lærerstaben sammen med Pernille Bevort. Kristian Jørgensen er hyret til at deltage som
gæstelærer en eftermiddag. Erik Lahn fremførte, at vi bør diskutere hvervning til kurset i 2019
under Eventuelt.
Rådhuskoncerterne er blevet gennemført efter planen ie 10 stk.
Og for bevillingen 2019 har vi modtaget 10.000 kr. MERE end sidste år.

2. Fremlæggelse af regnskab ved Bodil Madsen.
Bodil gennemgik kyndigt regnskabet og påviste tydeligt udsving i forhold til tidligere år.
Rådhuspuljen kom ud med 0 (nul)
Big Band puljen får et underskud på -27.000. Dette er dog ikke reelt, men regnskabsteknisk.
Pga. underskuddet er vores egenkapital faldet kraftigt!
Fra 53.832 Dkr. til 17.913 Dkr.
Kommentarer: Det større forbrug blev godkendt af bestyrelsen og taget til efterretning. Det
understreges af Jesper Løvdal, at bestyrelsen skal have for øje i 2019 at man ikke kan gentage et
lignende indhug i foreningens formue, og at udgifter i år skal afstemmes med regnskabet i højere
grad end med vores høje jazz-moral.

3. Valg:
Resten af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstiller.
Radoslow Wosko (trommeslager uddannet i Odense) stiller op til bestyrelsen
Pernille Bévort forlader bestyrelsen, men er tilknyttet Foreningen som konsulent.
Anders Mogensen, Erik Lahn og Bodil genopstiller som Formand, Næstformand og Kasserer.
Radoslow Wosko er nyvalgt til bestyrelsen, og Anders Mogensen, Erik Lahn og Bodil Madsen
genvælges som henholdsvis Formand, Næstformand og Kasserer.
Formanden opfordrer til at bestyrelsen sonderer terrænet for fremtidige bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter til fremtidige bestyrelsesvalg med tanke på kønsdiversitet og geografisk spredning.

Evt.
Erik Lahn opfordrer til en bedre rekruttering til jazzcampen.
Generalforsamlingen bidrog samlet til en hensigtserklæring til bestyrelsen for hvervning til vores
store satsning Jazzcampen i Allerød.
1. En flot brochure fra Louise Lahn færdig inden 1. Juni. Sendes til samtlige instruktører og
bestyrelsesmedlemmer af Louise og Erik Lahn.

2. En Facebook-begivenhed laves af Louise Lahn inden 1. Juni. Alle instruktører inviteres,
eventuelt også som administratorer.
3. Begivenhed på Facebook boostes (Jesper Løvdal har erfaring)
4. En række små 1 minuts videoer optages til nettet om hvad der foregår af instruktørerne
(Helle Marstrand, Pernille Bévort, Maria Louise Schmidt, Benita Haastrup, Jesper Løvdal,
Mårten Lundgren og Pernille Bévort laver små film til nettet) (Formanden evt også)
5. Vi tager op til Kleistrup Højskole på JazzDalen i starten af august (Thomas og Anders)
6. JazzDanmark informeres og sender ud til deres netværk (jazzcamp for piger) (Løvdal)
7. Faglærere på musikskoler. ISÆR til dem vi kender (alle)
8. Musikskole ledere ISÆR TIL DEM VI KENDER (alle)
9. Rolf anbefaler et ”voksen”-skriv til musikskoleledere og -lærere.
10. Erik Lahn kontakter ”hold 2” om yderligere reklame. (Erik Lahn)
Der opfordres til et politisk engagement fra DJF’s ledelse. Form og indhold diskuteres ganske kort.
Det siges at for at bestyrelsesmedlemmerne (inklusive formanden) kan udtale sig på DJF’s vegne
kræver det at de øvrige medlemmer får lejlighed til at se og kommentere læserbrev, indlæg,
artikel osv. før udsendelse.
Rolf Mandix hævede mødet kl. 17.09

