
 
 
Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2021.  
 
På bestyrelsens vegne, vil jeg byde velkommen til klubbens 16.  generalforsamling. 
 
Først vil jeg takke for den fantastiske opbakning I som medlemmer giver Kolding Jazzklub. 
 
På trods af Covid 19 med utallige aflyste koncerter, har I støttet klubben med jeres medlemskab. Vi 
valgte i 2021 at give en rabat på kontingentet på kr. 75,00, for at holde på medlemsskaren og det 
holdt. Derfor er klubben er rigtig glad for, at vi har kunnet bevare kontakten til så mange. Ved 
indgangen til 2022 var vi 360 medlemmer, og nye er kommet til. 
 
Det er lidt specielt at skrive beretning for et så anderledes år, hvor jeg reelt kun har været formand i 3 
måneder, men helt slipper I ikke. 
 
Klubben har i år gennemført 5 ud af 10 koncerter grundet Covid 19. Som altid var alle koncerter af høj 
kvalitet, og der var i gennemsnit ca. 160 deltagere, lidt mindre end året før. 
 
Samarbejdet med andre foreninger har pga. Covid 19 været sat på stand by. Dog lykkes det i 
samarbejde med Jazz i Trekanten og Jazz6000 at fortsætte succesen, som vi kalder UnLockt Music.  
Det går i sin enkelthed ud på, at vi alle kommer med et band der illustrerer eller tegner vores forening.  
Musikerne er placeret rundt om Slotssøen, hvor folk kan se diversitet i jazzmusikken samt høre de 
forskellige genrer. Ordet UnLockt Music er et levn fra Covid 19 og der arbejdes i øjeblikket på at få et 
mere mundret slogan, som f.eks. Jazz om søen, Castle Jazz eller lignende. 
 
Vores bestyrelsesmøder har flere gange skullet afholdes som videomøder, hvilket har været ny 
lærdom, som vi har mestret, men vi nyder nu alligevel igen samværet i bestyrelsen, da der er en 
ganske anden dynamik, når mennesker mødes. 
 

Det er meget svært at få sponsorater, da der er mange om buddet.  
Heldigvis har vi i dag Middelfart Sparekasse, Føtex og Kolding Kommune, og til dem vil vi rette en stor 
tak. Vi kan dog se positivt på fremtiden, idet vi har fået en person i bestyrelsen, der aktivt arbejder 
med sponsorer. Det glæder vi os til at resultatet af. 
 
Jeg lovede, da jeg tiltrådte som formand, at vi ville gøre noget ved forskelsbehandlingen i, når man 
køber billetter ved Billetten eller ved indgangen. Dette er nu ændret. Prisen fremover er ens kr. 80,00 
for medlemmer begge steder og 150,00 for gæster uden medlemskab. 
 
Vi er i en sparerunde, og derfor arbejder vi pt. med at smørrebrød skal kunne bestilles via Billetten. 
Det bevirker, at vi ikke længere har spild på for meget købt smørrebrød. Altså: To fluer med et smæk.  
1. Vi undgår madspild 
 2. Vi får besparelser i klubben.  
Det er naturligvis ikke helt på plads endnu, men vi prøver at få enderne til at nå sammen. 
Som I har bemærket, har vi besluttet kun at servere en gratis øl, vand eller vin til generalforsamlingen.  
Det er hårdt, men som vores kasserer vil forklare, er der en årsag til det.  
 
Som I sikkert er klar over, så er der ud over orkestrene rigtig mange personer involveret, hver gang vi 
afholder en koncert på Godset.  
Vi lejer Godset til en fornuftig pris, og i det er der stillet en person til rådighed, som hjælper med alt, 
hvad vi har brug for. Derudover hyrer vi en lydmand, dvs. en meget dygtig af slagsen. Han er blevet 
brugt til mange store koncerter rundt om i verden, og alle vore orkestre sætter stor pris på ham. 
 
Så kommer vi til de frivillige.  



Vi har en flok personer, som vi kan trække på, når der er brug for hjælp i forbindelse med 
koncerterne. Det er til tider et tungt arbejde med bordopstilling osv., men de er altid klar, og uden 
dem ville bestyrelsen konstant være på overarbejde.  
 
Vi er meget taknemmelige for deres hjælp, og da vi har fået en del nye medlemmer, vil vi lægge en liste 
frem, som nye hjælpere kan skrive sig på. Vi kan tilbyde et par hyggelige timer i vores selskab i 
forbindelse med koncerterne, lidt smørrebrød, kaffe osv. 
 
Da jeg har valgt at overgive posten som formand til en ny, vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for 
det gode samarbejde i det forgangne år. Det har været fremragende.  
 
Jonna har valgt helt at forlade bestyrelsen efter 14 år på posten som sekretær. Tusind tak for din 
indsats og held og lykke i dit otium. 
 
Tak til alle og tak for i år. 
 
Birgit Lynggaard 
Formand 


