Referat af generalforsamling i Dansk Jazzmusiker Forening (DJF)
Afholdt 29. maj 2011 hos Jazz Danmark – St. Hans Torv
1. Valg af dirigent
Erik Lahn (dirigent), Ole Matthiessen (referent). Generalforsamlingen konstateredes lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning (Jonas Vincent)
Der er afholdt 13 workshops i 2010, nogenlunde samme aktivitet som foregående år, men med en
reduceret bevilling fra Kunststyrelsen. Aktiviteterne har været korte workshops – vigtige og
nødvendige møder med udenlandske kapaciteter samt længerevarende dvs. flerdagskurser bl.a.
omkring big band projekter. Underviserne har været så prominente navne som Jean-Michel Pilc (Fr),
Billy Hart (USA), Richie Beirach (USA), Phil Dwyer (Ca), Bob Gulloti (USA), John Tchikai (USA) og
Mads Vinding (DK). Der er også ydet begrænset støtte til andre projekter.
Der har været fokus på medlemsskaren med aktiv kontingentopkrævning.
DJF har overtaget hjemmesiden www.bigband-musik.dk fra grundlæggeren Jesper Asmussen. Siden
har mange hits og kan give større synlighed for DJF. Det er planen at opdatere siden og gøre den
mere aktiv. Af samme grund har vi oprettet en Facebook side, hvorfra nyheder f. eks. om workshops
og koncerter kan spredes hurtigt til en relevant målgruppe. Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning
Kassereren var forhindret, men havde sendt en skriftlig redegørelse. Indtægter fra kontingenter er
steget som følge af en e-mail kampagne. Der er p.t.188 medlemmer. Målet i den kommende tid er 200.
Underskud på driften ca. 16.000 kr. er taget af egenkapitalen, som herefter udgør ca. 60.000 kr. Det
blev understreget, at vi ikke kan køre særlig lang tid på denne måde, men må ud og finde ekstra
midler. Regnskabet blev godkendt og taget til efterretning.
4. Fastlæggelse af kontingent (2012)
Det blev besluttet at det normale kontingent på 150 kr. forbliver uændret.
Kontingentet for medlemmer under 26 år og over 60 år forbliver ligeledes uændret 80 kr.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Den ny bestyrelse er sammensat således: Jonas Vincent (Formand), Claus Ahlefeldt-Laurvig
(kasserer), Jesper Løvdal, Per Hermansen, Ole Matthiessen, Henrik Dhyrbye og Erik Lahn Sørensen.
Suppleanter: Henriette Clemens, Ulf Norlund og Søren Møller.
6. Valg af revisor.
Chr. Ahlefeldt-Laurvig blev valgt
7. Indkomne forslag
Ulf Norlund havde indsendt et forslag om at starte musikundervisning op i samarbejde med AKasserne. Ulf vil selv følge op på det. Holder bl. a. foredrag om det på DMFs kommende
tillidsmandsmøde på Kobæk Strand, hvor også Jonas Vincent vil være til stede.
8. Evt.
Alternativ finansiering af Foreningens midler til uddeling blev diskuteret. Erik Moseholm gjorde
opmærksom på de midler, som ligger i de bilaterale nordiske kulturfonde samt selvfølgelig Nordisk

Kulturfond. EM foreslog endvidere at søge både Obel og Bikuben Fonden om beløb af størrelsesorden 50–100.000. Man kunne også prøve Komponistforeningen og Musikforlægger-foreningen.
Samarbejde med konservatorierne er vigtigt.
Et nyt samarbejde med JazzDanmark – JAZZ LAB – er med til at profilere DJF. De aftalte workshops
og foredrag, som skal være landsdækkende, vil blive annonceret på hjemmesider samt på Facebook.
Der vil desuden blive produceret flyers.
DJF Jazzdage er et kommende projekt over en weekend med nogle af foreningens egne medlemmer,
som spiller koncerter. DMF og KMO søges om støtte.
Erik Moseholm fortalte om foreningens tidlige historie og kunne berette, at man i år havde 45 års
jubilæum. Artiklen kan findes på DJF’s hjemmeside.
Ole Matthiessen

