Brejning, den 25. februar 2022

Referat fra generalforsamling i Vejle Jazzklub 2022
Torsdag den 24. februar kl. 19.00 i Bygningen, Ved Anlæget 14, Vejle

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
Conny Bæk Hansen blev valgt som dirigent, og Henning Jensen som
referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht.
vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Knud Løkkegaard forelagde Formandens Beretning. Her blev der
fokuseret på valg af musikgenre og betydningen heraf i relation til bl.a.
Statens Kunstfond.
Endvidere blev coronakrisens negative virkninger på foreningen og
dens økonomi omtalt.
Beregningen er vedhæftet.

3. Fremlæggelse og godkendelse
af revideret regnskab

Henning Jensen gennemgik det reviderede regnskab som substitut for
Margret Andersen, der var fraværende.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. foreningens formål og
tegningsret blev forelagt og vedtaget.
Der var ikke indkommet andre forslag til behandling.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet, årligt kr. 150,- , blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter

Nuværende bestyrelse:
 Knud Løkkegaard (På valg)
 Margret Andersen (På valg. Ønsker ikke genvalg.)
 Henning Jensen
 Georg Rasmussen
 Ole Røner
Knud Løkkegaard modtog genvalg og Jørgen Vinther blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.
Nuværende suppleanter:
 Poul Eker (På valg)
 Flemming Hammer (På valg. Ønsker ikke genvalg)
Poul Eker blev genvalgt, og Mogens toft blev valgt som ny
bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisorer og suppleanter

Nuværende revisorer: Ingrid Møller-Nielsen
 Birgit Nielsen (På valg)
 Ingrid Møller-Nielsen
Birgit Nielsen blev genvalgt.
Nuværende revisorsuppleanter:
 Søren Carlsen (På valg)
 Thorkild Harrestrup (På valg)
Søren Carlsen og Thorkild Harrestrup blev genvalgt.

8. Eventuelt

Der var spørgsmål til kommende koncerter, og aspekterne omkring
statslig støtte fremover blev drøftet.
Dirigenten udtrykte tak til bestyrelsen, og formanden takkede som
afslutning sine kolleger for et godt samarbejde i året.

Referent: Henning Jensen

Konstituering
Efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse konstitueringsmøde, og resultatet heraf blev:






Formand: Knud Løkkegaard
Kasserer: Jørgen Vinther
Sekretær: Henning Jensen
Bestyrelsesmedlem: Georg Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Ole Røner

