REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 5. MAJ 2013 I DANSK JAZZMUSIKER
FORENING.
1. DIRIGENT: Henrik Dhyrbye.
2. FMD. JESPER BODILSENS BERETNING om situationen i 2012:
Kapelmesteruddannelsen var hovedprojektet i 2012, fordi Kunstfonden havde øremærket
tilskuddet hertil. Projektet blev en stor succes og gentages i 2013. Trods manglende
støtte lykkedes det at gennemføre i alt 6 Masterclasses fordelt mellem Århus, Odense og
København. (mod 20 året før). De færre workshops har også medført et lavere
medlemstal.
DJF optrådte som koncertarrangør for første gang med koncerter 16. og 18. november.
DMFs Københavnsafd. gav en fin støtte til disse DJF Jazzdage. De vil blive gentaget i
2013. Økonomien har rettet sig noget (se næste punkt). Beretningen godkendtes med
applaus.
3. KASSERERENS BERETNING. Kasserer Claus Ahlefeldt er sygemeldt og fratrådt,
hvorfor beretning blev foretaget af Erik Lahn. Foreningen havde 164 betalende
medlemmer. Tilskuddet fra Kunstfonden udgjorde 60.000 kr. og kombineret med støtte
fra Dansk kapelmesterforening og DMF samt JazzDanmark (via JazzLab projekter)
lykkedes det at skabe et mindre overskud, så egenkapitalen for første gang i mange år er
øget lidt. Det vil få positive konsekvenser for aktivitetsniveauet i 2013.
4. ÅRSREGNSKABET, der var revideret af Christian Ahlefeldt-Laurvig, godkendtes.
Kontingent forbliver uændret 200 kr. eller 100 kr. (under 26 eller over 60).
5. VALG AF BESTYRELSE.
Efter et par udskiftninger ser den nye bestyrelse således ud:
• Fmd. Jesper Bodilsen, Næstfmd. Erik Lahn, Kasserer Jacob Roved.
• Øvrige medlemmer Per Hermansen, Henrik Dhyrbye, Mads Pagsberg og Ulf
Nordlund.
• Suppleanter er: Søren Møller, Jesper Løvdal, Niels Gerhardt og Henriette Clemens.
• Revisor blev Chr. Ahlefeldt-Laurvig
6. INDKOMNE FORSLAG: Ingen
7. EVT.
Der var enighed om at vores navn er lidt snævert. Nyt navn til foreningen drøftedes,
herunder om man blot kunne have en linie mere med et nemt slogan. Det tages op på
bestyrelsesmøder.
Forslag til workshops: Den italienske klarinettist Nico Gori vil være i landet i en periode.
Vi vil gennemføre en klarinet workshop med ham.

Vi vil også forsøge os med en trombone workshop med den svenske virtuos Niels
Landgren. Det vil evt. blive muligt for medlemmer at søge støtte til egne workshops med
disse to.
Vi besluttede at gennemføre DJF Jazzdage 15.-17. november. 15. og 16. bliver i Huset i
Magstræde med efterfølgende jamsessions. 17. bliver kapelmesterkoncerten.
Kursus for brass band dirigenter vil indgå i den nye ansøgning til Kunstfonden. Det bliver
en parallel til Kapelmester Uddannelsen
Vi talte endvidere om jazz i skoleregi og luftede nogle tanker om jobideer her.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Bestyrelsen

