Referat af Generalforsamling
28.02.2015 kl. 09.15
i Gimles Cafe, Helligkorsvej 2, Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
2. Formandens beretning
Formanden bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og afgav følgende beretning:
Også i 2014 blev der afholdt 20 koncerter på Gimle. Vi leverede et godt og varieret program, som
mange medlemmer udtrykte stor tilfredshed med. Årets program var sammensat af gammelkendte
bands og nye bekendtskaber. Jeg vil her undlade at omtale samtlige 20 koncerter, men blot nævne,
at valget af orkestre har været populært. Vi har også haft et stigende fremmøde til koncerterne.
Igen i år (2014) har vi været involveret i sommerkoncerterne i Djalma Lunds Gaard. Det er
Lørdagsjazzen og Roskilde Jazz Days der samarbejder omkring bookning af bands til de 8
koncerter. Sommerkoncerterne støttes af Roskilde kommune, Rib House, og nu også af gårdens ejer
Rene Jeppesen. Lørdagsjazzen har ingen udgifter i forbindelse med koncerterne.
I tidligere år har der været arrangeret sommerudflugt. Pga. ringe tilslutning og underskud flere år i
træk, blev udflugten droppet i 2014. I stedet for blev der arrangeret en koncert i august måned i
samarbejde med Osted Kulturhus, hvor to bands spillede og den lokale slagter serverede grill-menu.
Mange af vore medlemmer deltog og bakkede arrangementet op. Et lignende jazzarrangement
gennemføres søndag d. 23. august 2015 i Osted Kulturhus.
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, og vi har deltaget i de 4 møder, der årligt afholdes i
jazzsammenslutningen ”All that Jazz”. Udover udveksling af jazzklubbernes programmer, har
debatten om KODA fyldt meget ved møderne. De fleste klubber er blevet hårdt ramt på økonomien
af en øget kodaafgift. I kredsen af jazzklubber blev der i foråret 2014 stiftet en ny forening,
”Østdanske Jazzklubber”, som skulle arbejde på at fremme den traditionelle jazz under Copenhagen
Jazz Festival. Der blev arrangeret en jazzkoncert i Odd Fellow Palæet med Dutch Swing College
Band og Bourbon Street Jazzband. Det blev en succes.
Der har også været afholdt div. ad hoc møder omkring bookning, samarbejde med Gimle og
Roskilde Avis.

Jeg vil her til sidst nævne lidt omkring vores økonomi. Der har også i år været vanskeligheder med,
at få økonomien til at hænge sammen. Det giver problemer med uforudsete og øgede udgifter, og
usikkerhed omkring sponsorindtægterne. Nærmere herom når vi gennemgår regnskabet for 2014.
Afslutningsvis vil jeg takke medlemmerne, sponsorerne, og alle medhjælpere og
bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, støtten og det gode samarbejde i det forløbne år.
Jens Brandt
Formand

Et medlem fremførte, at han ikke havde set omtale af dagens koncert i midtugeudgaven af Roskilde
Avis. Dette blev afvist af forsamlingen. Bemærkningen gav formanden anledning til at nævne, at
der mellem Roskilde Avis (Direktør Henrik Brøns) og Lørdagsjazzen, hvert år underskrives en
sponsoraftale vedrørende annoncering af vores 20 årlige koncerter. Aftalen gælder alene
annoncering og ikke den redaktionelle behandling af det fremsendte PR-materiale.
Der blev ikke fremsat flere spørgsmål.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Dirigenten gav ordet til kasserer Hanne Lund.
Årsregnskabet med bilag incl. budget for 2015 var fremlagt til orientering og gennemgang.
Hanne gennemgik årsregnskabet for 2014. Regnskabet udviser et underskud på kr. 32.754, -.
Underskuddet kan i store træk forklares med en øget kodaafgift, og at afgiften for 2013 på kr.12300
blev betalt i 2014. Afgiften for 2014 lød på kr. 13356. Herudover har der været store uforudsete
udgifter i forbindelse med Lørdagsjazzens hjemmeside, og lavere sponsorindtægt end budgetteret.
Udgiften til ekstern revision på 8000 kr. er sparet i budget 2015.
Det samlede regnskab og budget kan ses på lørdagsjazzens hjemmeside.
Der blev fra et medlem spurgt, hvorfor det årlige lotteri var droppet. Det blev forklaret, at en af
årsagerne var en manglende hovedgevinst, som tidligere var en 32” TV fladskærm. Da vi for nogle
år siden havde et overskud på 10000 kr. fra lotteriet, blev det krævet, at vi skulle tilbagebetale dette
overskud til kommunen. Det var et stort arbejde at gennemføre lotteriet og efterfølgende var der
ikke overskud og lyst til at arbejde med den mulighed for indtægt.
Den interne revisor, Karin, havde ingen bemærkninger til regnskabet. Generalforsamlingen
godkendte regnskabet.
Formanden fortalte herefter, at der i september blev søgt 48000 kr. fra kulturpuljen. I 2015 har vi
fået bevilget 40000 kr., men ingen underskudsgaranti. I de seneste år har vi fra kulturpulje fået
bevilget 30000 kr., samt underskudsgaranti. Underskudsgarantien for 2014 på 15.000 kr. er blevet
udbetalt.

4. Fastsættelse af kontingent
Formanden foreslog uændret kontingent. Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Valg af kasserer
Hanne Lund modtog genvalg.
6. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
Rita Elvig modtog genvalg.
Jytte Holse modtog genvalg.
7. Valg af suppleant for 1 år
Bente Brunebjerg modtog genvalg.
8. Valg af revisor
Karin G. Hansen modtog genvalg.
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Svend Ejvin Jensen modtog genvalg.
10. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde et forslag med følgende indhold: På baggrund af henvendelse fra medlemmer
af Lørdagsjazzen, fremsætter bestyrelsen følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:
Forslag.
Der vil fortsat være gratis adgang til Lørdagsjazzens 20 årlige koncerter.
For medlemmer vil der være adgang fra kl. 10.30 mod forevisning af medlemskort.
For øvrige gæster vil der være adgang fra kl. 10.45.
Medlemmer fra andre jazzklubber, der er med i entre-samarbejdet i jazzsammenslutningen ”All that
Jazz”, kan få adgang fra kl. 10.30 mod forevisning af medlemskort fra egen jazzklub.
Bestyrelsen, Lørdagsjazzen i Roskilde.
Der var enkelte bemærkninger fra generalforsamlingen til forslaget, bl.a. at det var et lille problem,
men ville kræve stor kontrol. Dette blev dog afvist af bestyrelsen. Endvidere blev det oplyst, at der
ville blive opsat skilt ved indgangen med bestemmelserne.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Der var ikke indkommet yderligere forslag.

11. Eventuelt
Et forslag fra et medlem om opstilling af en lille kasse med påskrift: ”Støt Lørdagsjazzen” vil blive
taget op på næste bestyrelsesmøde.
Et andet medlem spurgte om Lørdagsjazzen har overvejet at holde 30 års jubilæum næste år? Dette
tages ligeledes op på næste bestyrelsesmøde.
Et medlem takkede bestyrelsen og medhjælperne for indsatsen og det store arbejde der gøres for
Lørdagsjazzen. Dette udløste stor applaus blandt deltagerne i generalforsamlingen.
Vindinge søndagsjazz har sluttet sine arrangementer, som har været afholdt en gang årligt i 15 år.
Overskuddet efter sidste arrangement 6139,75 kr. blev doneret til lørdagsjazzen. Stor tak fra
generalforsamlingen til Vindinge.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.
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