DANSK JAZZMUSIKERFORENING – GENERALFORSAMLING – SØNDAG DEN 13.5.2011
Frøbel Seminarium, Grundtvigsvej 11 1864 Frederiksberg
Til stede: Jesper Bodilsen, Henriette Clemens, Erik Lahn, Søren Møller, Per Hermansen, Ulf Nordlund,
Henrik Dhyrbye.
1. HD (dirigent og referent). Generalforsamling lovlig indkaldt
2. Formandens beretning:
Der er afholdt 20 workshops i 2011 dvs. et meget højt aktivitetsniveau i forhold til tidligere år. En
væsentlig årsag til, at vi har kunnet gennemføre dette har været et glimrende samarbejde med
JazzDanmark om JAZZLAB. Alene JAZZLAB kurserne har haft ca. 100 deltagere og i alt har ca. 200
været på kursus i 2011. I gennemsnit har alle medlemmer altså været på efteruddannelse 1 gang.
Undervisere på JAZZLAB har været Bill McHenry, David Braid, Brad Turner, Grant Stewart¸ Dick
Oatts. Og der har været foredrag ved Poul Weis og Martin Røen.
Der har været fokus på medlemsskaren med aktiv kontingentopkrævning. Det har øget
medlemstallet fra 164 i 2010 til 220 i 2011. Det har også betydet flere penge til projekter.
DMF har givet tilskud til 3 projekter, og Københavnsafdelingen har bevilget 10.000 kr til Projekt
Jazzdage, som dog er udskudt til 2012. En række ansøgninger til fonde har derimod ikke givet
resultat.
Vi har et godt samarbejde med konservatorierne og har kørt kurser i Århus, Odense og København.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning
Indtægter er steget som følge af kontingentkampagne. Vi havde I 2011 220 medlemmer. En bevidst
strategi om at gennemføre de mange projekter har tæret på egenkapitalen, som herefter udgør ca.
40.000. Underskud på driften er taget af egenkapitalen. 40.000 kr er smertegrænsen for, hvor langt
vi kan komme ned, når vi skal have en forening, der kan fungere likviditetsmæssigt. Det er derfor
indlysende, at vi må ud og finde ekstra midler.
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
Regnskabet blev godkendt og taget til efterretning. Medlemskontingent hæves for pensionister og
studerende til 100 kr. Og for de øvrige til 200 kr. Gældende fra 2013.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Den ny bestyrelse er:
Jesper Bodilsen, bestyrelsesformand
Claus Ahlefeldt-Laurvig, bestyrelsesmedlem, kasserer
Henrik Dhyrbye, bestyrelsesmedlem
Per Hermansen, bestyrelsesmedlem
Erik Lahn Sørensen, bestyrelsesmedlem
Søren Møller, bestyrelsesmedlem
Ulf Nordlund, bestyrelsesmedlem
Ole Matthiesen, suppleant
Jesper Løvdal, suppleant
Henriette Clemens, suppleant
6. Valg af revisor.
Christian Ahlefeldt blev genvalgt

7. Indkomne forslag:
Ingen
8. Eventuelt
DJF Jazzdage er et projekt, der kører over en weekend I november. Formålet er at øge DJF’s
synlighed. Vort flagskib I 2012 er Kapelmester uddannelsen, som er finansieret af Kunststyrelsen og
Dansk Kapelmesterforening. Uddannelsen omfatter 10 deltagere og 5 observatører. Undervisere er
Fuzzy, Mogens Andresen, John Hollenbeck, David Braid m.fl. En afslutningskoncert vil udgøre det
ene modul I Jazzdagene.
Der fremkom forslag om at afholde en klarinet workshop med italienske Nico Gori. Klarinetten er et
lidt overset instrument.
Søren Møller vil udvikle noget promotion materiale til hjemmesiden.
HD

