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Kulturhuset Elværket 
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Kære medlemmer af SeaSide Jazz Club, 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i SeaSide Jazz Club fredag den 27. 
maj 2022 kl. 19.15 i Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. 

Som det er de fleste bekendt, så blev der ikke valgt ny bestyrelse ved den ordinære 
generalforsamling den 26. marts 2022. Flere medlemmer af den nuværende bestyrelse ønsker ikke 
at fortsætte, herunder formanden.  

For at undgå en lukning af klubben er det derfor tvingende nødvendigt at nye kræfter træder til.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af bestyrelse: 

- Formand  for 2 år Jack er ikke villig til genvalg 
- Kassere   Lone ikke på valg 
- 2 medlemmer  for 2 år Per Pagh villig til genvalg,  
    Edna Scheibel ønsker ikke genvalg 
- 2 medlemmer   Lasse & Inga ikke på valg 
- 2 suppleanter  for 1 år begge pladser er ubesatte 
- Revisor  for 1 år Niels Eberling villig til genvalg 
- Revisorsuppleant for 1 år Finn Amorsen villig til genvalg 

Som det fremgår af ovennævnte, så skal der findes 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.  

Jack er villig til at fortsætte som medlem af bestyrelsen, men ikke som formand. 

Det er den nye bestyrelse der konstituerer sig og vælger formand. 

Alle kan stille op til valg til bestyrelsen og minimum 3 nye kandidater skal stille op for at få en 
fuldtallig bestyrelse.  

Lidt om bestyrelsesmedlemmernes arbejde: 

 Booke og skrive kontrakt med band 
 Booke salen i Elværket 
 Bestille mad 
 Sørge for at nogen bager kage til kaffen 
 Booke hjælp i køkkenet 
 Indkøb af drikkevarer som vin, øl og vand 
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 Opstilling af borde og stole, duge, blomster og lys 
 Indkøb af præmier til lotteri 
 Bemanding af reception: betaling af entre og for spisning 
 Bemanding af bar 
 Oprydning efter koncert (mange medlemmer er allerede flinke til at hjælpe hermed) 
 Booke rengøring 
 Der er også administrativt arbejde, som udsendelse af invitationer til medlemsarrangementer 

m.v. 

Ovennævnte arbejder er alle overskuelige, når flere hjælper til. Men som det er for tiden, så hviler 
arbejdet på meget få medlemmer. Bestyrelsen mangler medlemmer, som vil give et nap med. 

Meld dig! Og klubben kan forhåbentlig køre videre. 

 

På bestyrelsens vegne 

Jack Speht Andersen 
Afgående formand 


