Vejle Jazzklub beretning for

tret 2020.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 14. juni 2027.
Aret 2020 blev pi grund af Corona-l9 pandemien et meget atypisk ilr, der pl mange mlder
vanskeliggiorde driften af klubben. Dette er ogsl Arsagen til at vl forst nu har varet i stand til at
afholde en fysisk generalforcamling. Regnskabet blev klargort og revideret i henhold ti!
vedtagternes bestemmelser.

mineder kunne vi afholde koncerter under iagttagelse af alle de galdende regler,
men herefter var vi n0dsaget til at aflyse helt frem til september, hvor vi lbnede op med Rikke
Molgaard Jazz Group. Oktober bOd pi Kira Martini's septet og i slutningen af mineden afholdt vi
en koncert i Egtved sammen med E6ved Borgerforening, og hvor Neanders spillede.l november
havde vi besOt af Paul Harrison band, hvor der skulle have veret to udenlandske
tastemusikere, der dog grundet coronaen ikke kunne komme frem. Aret sluttede af i december
De tre forste

med Polles New Orleans Band.
Mange publikummer fOlte sig utrugge ved at tage ud i byen, hvilket smittede af
besogstal, selv om vi i situationen folte en god opbakning fra medlemmerne.

pi vore

Medlemstallet har ogs{ lidt under pandemien, men jeg kan gladeligvis meddete at det gilr
fremad igen her mod midten al2O21.. Det er i en s5dan periodg at vi skal glade os over, at vi
har en sund okonomi.En del andre jazzklubber har varet of er meget trangte.
Vi fik sidste lr ikke tilskud fra Statens Kunstfond, hvor vi pleier at f'5 ca. 60.000. Vi soger igen i
og hlber pd et bedre resultat.

lr

Vi har en god og samment0mret bestyrelse, der g0r det se meget nemmere at ktare en s6dan
situation. Derfor vilieg ogsi gerne rette en stor og varm tak til mine bestyretseskolteger for et
hyggeligt og altid gnidningsfrit samarbeide.
P4rogramsetningen lot 2O2l har ogsi varet dybrt praget af de manglende muligheder, men vi
har nu programmet klar for efterlrcsesonen 202t,ligesom der ogs| er aftaler pi plads lor 2O22.
Jeg skal

dledes indstille beretningen tilgeneralforsamlingens godkendelse.
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