
Bestyrelsens beretning til generalforsamling i Kolding Jazzklub 2018. 
 
På bestyrelsens vegne, vil jeg byde velkommen til klubbens 13. generalforsamling, og specielt 
velkommen til de mange nye medlemmer. 
 
Klubben har i 2017 afholdt 12 koncerter, som er det højeste antal iflg. klubbens vedtægter. 
Igen i 2017 var der i gennemsnit ca. 200 deltagere ved koncerterne, og alle koncerter var af høj 
kvalitet. 
 
Vores start med reservation via Kolding Billetten, har vist, at vores medlemmer har taget godt imod 
det og brugt det. 
 
Den sædvanlige tur til Riverboat Jazzfestival i Silkeborg, blev aflyst, grundet manglende deltagelse. 
 
Vores årlige møde i Jazz Jylland, bliver først afholdt den 25. februar, og det bliver her i Kolding, 
umiddelbart før vores koncert samme dag. 
For god ordens skyld, skal lige nævnes, hvad Jazz Jylland er: 
Det er ikke en formel organisation, men blot et sted, hvor jazzklubber i Jylland mødes en gang om året, 
for at udveksle erfaring med forskellige orkestre, finde nye gode emner, og koordinere afholdelse af 
koncerterne med udenlandske orkestre, så omkostninger kan holdes nede. 
 
Der er i 2017 kommet nye priser i baren, det er ikke noget vi syntes om, men det er Godset der 
bestemmer, så det er ikke noget vi kan gøre noget ved. 
 
I forbindelse med sponsorering af klubben, har vi prøvet at finde større sponsorer, dels som hel- eller 
halvårlige sponsorer eller som koncertsponsorer, der med succes har været anvendt andre steder, 
men det har indtil nu ikke været muligt, trods et stort arbejde af Kurt Nyhus. 
Vi har droppet annoncering i Ugeavisen, da vi ikke finder det gunstigt. 
Vi fortsætter med sponsorering fra Middelfart Sparekasse. 
Vi har fået støtte fra Kolding Kommune, men vi har desværre modtaget støtte fra Statens Kunstråd. 
Netop derfor, har vi fremsat forslag til vedtægtsændring af vores formålsparagraf, da det viser sig at 
vores musikprogram, ikke er bredt nok, når der søges støtte fra såvel kommune som stat. 
 
Der skal fra bestyrelsen rettes en stor tak til vores sponsorer i 2017, som er Middelfart Sparekasse, 
Kolding Vinhandel. Bilværkstedet, Kolding Ugeavis og Føtex. 
 
Igen vil vi opfordre vores medlemmer, til at være behjælpelige med at finde nye sponsorer, og hvis der 
er gode forslag, kan man henvende sig til Kurt Nyhus eller bestyrelsen. 
 
Ligeledes en stor tak til vores gavesponsorer, der sikrede flotte gaver til vores julebanko. Det var 
Middelfart Sparekasse, City Kolding, Føtex, Ole Chokolade, Georg Jensen Damask, Kolding Vinhandel 
og firmaet Uhmm. 
 
Der skal også i år rettes en stor tak til bestyrelse- og suppleanters ægtefæller og frivillige hjælpere for 
deres indsats, der sikrer afholdelse, af vores koncerter. 
 
Slutlig tak til mine kollegaer i bestyrelsen, det både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, for et godt 
og positivt samarbejde.  
 
Karl-Erik Lok 
Formand 

 
 


