Generalforsamling den 7.11.2017
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Drøftelse af kommende aktiviteter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt
Ad 1. Ulrik Jensen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget
og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Ad 2. Formanden Frederik Lysholt Hansen aflagde beretning.
For Silkeborg Jazzklub har det forgangne år været et godt år. Dog har der været
store udfordringer med hensyn til afholdelse af sommerjazzen på Silkeborgs nye
torv. Mere herom senere.
Første arrangement efter sidste års generalforsamling var i Jazz Silkeborg regi.
Den 24. november havde vi fornøjelsen af koncert med Oslo Gospel Choir i
Jysk Musikteater. Godt besøgt og koncerten gav dermed et lille overskud, som
blev delt af foreningerne bag arrangementet.
Julejazzen 29. december var som sædvanlig en fest på Rampelys for sponsorer,
hjælpere ved sommerjazzen og medlemmer i foreningen – pænt besøgt og med
dejlig mad fra Korshøjs Køkken. Musikken var med Klosterband, som spillede
både under spisning og senere til dans. Orkesteret levede ikke helt op til vore
forventninger; men alt i alt en hyggelig aften.
Den 19. maj afholdt vi i samarbejde med Silkeborg Højskole koncert med Jakob
Park Trio – super god musik, godt arrangement med en del medlemmer fra
Silkeborg Jazzklub og mange højskoleelever. Aftalen med højskolen er således,
at jazzklubben betaler musikken og at Silkeborg Højskole lægger lokaler til
samt står for alt det praktiske, såsom ølsalg og overnatning for musikerne. Der
er fri entre til arrangementerne.
Som tidligere nævnt var der store udfordringer for afholdelse af sommerjazzen
på Silkeborg Torv. Vi har i denne sæson afholdt 11 koncerter og været
musikarrangør i teltet på Torvet lørdag til frokost i samarbejde med Silkeborg
Turist og regattaforening

De første koncerter den 3. og 10. juni 2017 med vores scenevogn placeret
forskellige steder på det ufærdige torv. Det gik – selv om der skulle udvises stort
diplomati og megen tolerance.
Den 17. juni 2017 skulle ”det nye torv” indvies. Scenen var ikke færdig, så det
foregik med en midlertidig sceneoverdækning. Det blev en festlig dag, med
taler, jazzmusik, masser af mennesker og – heldigvis – et fantastisk vejr. Dagen
var arrangeret i samarbejde med Silkeborg Kommune ved borgmesterkontoret.
Jazzklubben havde rekordomsætning efter en meget lang dag. Kommunens
kulturafdeling havde sørget for borde og stole, da vi jo ikke skulle benytte
scenevognen. Det har fungeret fint hele sæsonen – og er en stor lettelse. En stor
tak for det.
De næste 5 lørdage var med den midlertidige sceneoverdækning, der gav
rimelig beskyttelse mod ”sommervejret”.
Den 5.august Skulle den nye sceneoverdækning stå sin prøve den duede ikke.
Det var rigtig dansk sommer med regn og blæst, ikke en tør plet på scenen. Stor
ros til Jazz Deluxe for at gennemføre koncerten under de umulige forhold.
Ugen efter den 12. august spillede Paul Harrison Band. Igen kraftig regn og
vestenvind. Selvom sceneoverdækningen blev suppleret med 2 af jazzklubbens
parasoller var det alt deles umulige forhold for musikerne. Vi var glade for at de
ikke pakkede sammen under disse forhold.
Vi ser frem til, at der sommeren 2018 er en scene, der kan fungere selv i dansk
sommervejr dvs. at musikere og andre optrædende kan stå tørt og under rimelige
forhold selv om det regner og blæser.
De sidste 3 sommerkoncerter forløb godt, men den mangelfulde scene gav
vejrmæssige udfordringer.
Den 21. september afholdt Silkeborg Jazzklub igen et arrangement sammen med
Silkeborg Højskole. Det var øl smagning ledsaget af Jazzkoncert. Man skulle
gætte øllets oprindelsesland og type ud fra smag og musikken. Musikken blev
leveret af gruppen Zen – Sen som bestod af Søren Melson, på trommer. Pianist
Peter Just Rasmussen, på bas Thomas Zejthen og orkesterets frontfigur Simon
Nielsen på trombone. Sidstnævnte er musiklærer på Silkeborg Højskole og
havde tilrettelagt aftenen både med hensyn til jazzen og øl smagningen. En god
aften, men desværre ikke mange tilhørere udover højskoleelever.
Silkeborg Jazzklub havde ved 1. oktober 2016 156 medlemmer og 25 nye
henover sommeren, men desværre har der været en afgang på 45 således at
klubben nu er på 136 medlemmer.
Bestyrelsen i Silkeborg Jazzklub har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling i 2016. Mødernes indhold har som sædvanligt været

planlægning af årets arrangementer. Dog har de dårlige sceneforhold på
Silkeborg Torv optaget megen tid på møderne.
Der skal lyde en stor tak til Silkeborg Jazzklubs sponsorer – uden jer ingen
sommerjazz! Tak til hjælperne ved vor arrangementerne i får koncerterne til at
forløbe godt!
Og til mine bestyrelseskolleger – stor tak for kæmpeindsats. Særligt på Torvet
I gør det let at være formand.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3. Kasseren uddelte og gennemgik årsrapport 1.10.2016/30.9.2017, der viser
et positivt resultat på 48.724 kr. Regnskabet er godkendt af revisorerne.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Ad 4. Der var ikke indkommet forslag.
Ad 5. Ivan Laugesen gjorde rede for planerne for klubbens egne arrangementer,
herunder julejazzen den 29.12. og sommerjazzen på Torvet. Endvidere
arrangementer i samarbejdet Jazz Silkeborg, som foreløbig består af koncert
med DR Big Band og Lisa Nilsson den 25.3.2018, samt kirkekoncert med DR
Pigekor den 9.9.2018. Endelig fortalte han om tankerne for det fortsatte
samarbejde med Silkeborg Højskole.
Ad 6. Bestyrelsen indstiller uændret kr. 100 pr. person. Det blev vedtaget af
generalforsamlingen.

Ad 7. På valg var 4 bestyrelsesmedlemmer: Frederik Lysholt Hansen, Flemming
Ryge Petersen, Lars Weber Carlsen og Ivan Laugesen. Alle fire var indstillet på
genvalg. Generalforsamlingen kvitterede med applaus.
Ad 8. Bestyrelsen indstiller, at der ikke vælges en suppleant. Det blev vedtaget
af generalforsamlingen.
Ad 9. Nuværende revisorer er
• Jens Peder Olesen
• Lisbeth Hessellund
Bestyrelsen indstiller genvalg. Generalforsamlingen genvalgte de to revisorer
med akklamation.

Ad 10. Brugen af Torvet og scenen blev drøftet bredt.
Deltagere: 25 i alt
Referent: Dorrit Sidenius

