Generalforsamling i Dansk Jazzmusiker Forening 27/5 2018 kl. 16 i
JazzDanmarks lokaler, Kbh.V.
Til stede: Anders Mogensen, Erik Lahn, Ulf Nordlund, Helle Marstrand, Pernille Bévort, Bodil
Madsen + Niels Elberling - samt 1 fremmødt ordinært medlem, Henriette Clemens.
Dagsorden:
Valg af dirigent: Niels Elberling blev valgt.
Valg af referent: Helle Marstrand blev valgt.
Formandens beretning v. Anders Mogensen:
Der er i 2017 afholdt 10 Rådhuskoncerter, med en geografisk overvægt i det sjællandske. Vi håber,
der i 18 søges til flere koncerter i ”Udkantsdanmark”.
Der blev i nov. 17 afholdt big band projekt i Harders m. Tim Hagans og fuldt big band. Både
amatører og semi-professionelle deltog, og bagefter var der jam session i caféen i Harders.
I 2017 er der også afviklet et projekt for Frederikssund Big Band for 4 lurer + big band, med
deltagelse af Mogens Andresen. Herudover Trombone workshops med 22 deltagere, som affødte
idéen til Trombones United, der gav koncert i Græsted i november. Under Jazzfestivalen 17 blev der
afholdt koncert i Børneteatret med Jerry Bergonzi og Tim Hagans, hvor 200 deltog.
Der er også givet støtte til diverse workshops og masterclasses, Valby Summer Jazz, Elliot
Zigmund-Palle Danielsson, Kathrine Windfeld m.fl. Og ikke mindst jazzcampen i Allerød, som var
meget vellykket, og hvor Thomas Buchreitz har gjort en stor indsats. Campen var med overnatning
og blev afviklet med hjælp fra forældre og andre frivillige. Den blev afsluttet med en koncert for
deltagernes familie og venner.
Så alt i alt - vi har fået meget ud af pengene i 2017!
Kassererens beretning v. Bodil Madsen:
Det foreliggende regnskab blev gennemgået og godkendt. Kontingentsatsen fastholdes.
Valg af bestyrelse:
Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter, og herudover kommer Thomas
Buchreitz ind i bestyrelsen som det 7. medlem.
Bestyrelsens sammensætning er derfor som følger:
Anders Mogensen (formand), Erik Lahn (næstformand), Pernille Bévort, Helle Marstrand, Rolf
Mandix, Bodil Madsen og Thomas Buchreitz.
Suppleanter:
Ulf Nordlund og Jesper Løvdal.
Indkomne forslag: Ingen.
Eventuelt: Henriette Clemens, fremmødt medlem, mente, at vi skal gøre mere for at rekruttere unge
og også inddrage andre genrer end bare ”jazz-jazz”. Efter en debat heraf var der dog enighed i
bestyrelsen om, at det ikke er vores opgave at løfte alle andre crossover-genrer men at understøtte
alt det, der kan betegnes som jazz, da jazzen i forvejen ikke har nemme vilkår – så det er det vores
forening er født til at støtte. HC påpegede også, at Facebook- og hjemmeside ikke er opdateret –
dette forsøger vi selvfølgelig at råde bod på.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18 i god ro og orden.

/Helle

