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Henrik Dhyrbye valgt som dirigent
Jens Balder som referent
Formandens beretning v/ Jesper Løvdal, som overtog posten efter Morten
Højring i marts, som trak sig fra posten af private grunde.
DJF har kun fået tildelt 75.000 kr. fra Kulturministeriet i støtte mod 100.000 de
foregående tre år. Vi blev enige i bestyrelsen om at det var vigtig at holde
aktivitetsniveauet på de 100.000, hvorfor vi besluttede at bruge 25.000 kr. af
egenkapitalen Foreningen har støttet 15 workshops, som i deltagertal strækker sig
fra big band til trioer. Det ser ud som om regeringens kulturpolitik er ændret, så
der er håb om at få en større støtte næste år, hvilket den kommende bestyrelse må
arbejde på. Ligeledes må den kommende bestyrelse arbejde på en større synlighed
bl.a. hos de nye musikere. Foreningens hjemmeside er oppe, men mangler nogle
sidste justeringer, hvilket Peter Lund tager sig af. DJF er repræsenteret i Django
d’Or og i Jazzpuljen, som er etableret af DMF, Kapelmesterforeningen, DJF og
Dansk Jazzforbund. Midlerne er dog alt for få 40.000 kr., som er for lidt hvis
puljen skal opretholdes, så der arbejdes på at finde midler til puljen.
Beretningen godkendt.
Kassererens beretning v/ Claus Ahlefeldt-Laurvig.
Medlemstallet er faldet en smule og administrationsudgifterne er stedet bl.a.
på grund af hjælp til oprettelse af hjemmeside. Foreningen har brugt midlerne
fra Kulturministeriet til workshops og desuden støttet Jazzpuljen og Django
d’Or, men alligevel bevaret en egenkapital på 90.000 kr., hvoraf der i år vil
blive brugt 25.000 kr. for at opretholde støttemulighederne.
Regnskab godkendt.
Kontingentets størrelse bibeholdes.
Valg af bestyrelse: Jesper Løvdal, Peter Lund, Claus Ahlefeldt-Laurvig,
Henrik Dhyrbye, Vagn Brandrup, Per Hermansen og Jens Balder Sørensen,
desuden blev Erik Lahn, Anders Hentze og Allan Bo valgt som
suppleanter/konsulenter.
Valg af Lund Thomsen & Partnere som revisor
Evt. hvor der blev brainstorm’et på hvordan foreningen bliver lige så synlig,
som da den havde et medlemsblad.

