Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Jazzmusiker Forening 2014
Jazz Danmarks lokaler, Blegdamsvej 4, 2100 København N, den 23. juni 2014
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Referat

1. Jesper Løvdal vælges som dirigent, Jacob Roved som referent.

2. Regnskabet blev godkendt enstemmigt og underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Niels Gerhardt og Ulf Nordlund var ikke til stede og
underskriver ved først kommende lejlighed. Det blev vedtaget at kontingentet
fastholdes på 200 kr. per år, dog 100 kr. for medlemmer under 26 eller over 60 år – i
overensstemmelse med beslutningen på den ordinære generalforsamling.

3. Jesper Løvdal konstaterede at vi ikke er pålagt at skulle have en revisor i forhold til
Kunststyrelsens bevillinger, men bestyrelsen foretrækker dog at der en revision inde
over regnskabet, så der er rene linier i forhold til foreningens administration (da vi jo
er musikere som administrerer og bevilger midler fra/til vores medlemmer som er
andre musikere). Det blev vedtaget at Jesper Bodilsen skal kontakte revisor Kim
Mikkelsen med henblik på et fremtidigt samarbejde.

4. Ulf Nordlund havde per e-mail stillet forslag om at nedlægge foreningen og/eller
indlemme den i JazzDanmark. Der var to ankepunkter mod dette, for det første
fremførte Jesper Løvdal at JazzDanmark som genreorganisation ikke er interesseret
eller har mulighed for at påtage sig en forenings forpligtelser, og for det andet
påpegede Jacob Roved at foreningens vedtægter ikke muliggør sammenlægning med
andre organisationer - det ville være nødvendigt med en vedtægtsændring før den del
af Ulfs forslag vil kunne realiseres. Jacob Roved påpegede også at det ville være at
skyde sig selv i foden at sammenlægge DJF med JazzDanmark, fordi DJF fremover vil
søge frie midler til at støtte projekter som drives af medlemmerne selv - den slags
bevillinger har vi bedre forudsætning for at søge som selvstændig organisation.

5. Regnskabsskema (KMU) til Kunststyrelsen er endnu ikke indsendt fordi årsregnskabet
for 2013 endnu ikke var godkendt. Underskrift af regnskabsskemaet foretages af Erik
Lahn selv i henhold til mail fra Christian Ahlefeldt-Laurvig af den 10. juni. Jacob Roved
sender pdf af årsregnskabet til Erik til indsendelse til Kunststyrelsen indtil
underskrevet eksemplar foreligger.
Ansøgningsmøde i bestyrelsen (iht. pkt. 8 i referatet fra ordinære GF) afholdes torsdag
den 3. juli kl. 10-12.

København, den 23. juni 2014

