
 

                     
 
 
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i SeaSide Jazz Club 
fredag den 8. marts 2019 kl. 20.00 

 
 
 
Der deltog i alt 120 medlemmer og gæster, foruden bestyrelsen, medhjælpere og musikere. 
 
 
1. Valg af referent og dirigent 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 
Til dirigent valgtes Niels Elberling, en af klubbens stiftere, som blev valgt med akklamation.  
Til referent valgtes Janne Marquardsen. 
 
2. Formandens beretning 
Inden formandens beretning tog Ove (et mangeårigt medlem af den tidligere bestyrelse) ordet for at 
takke den nye bestyrelse, som i 2018 stillede sig til rådighed. Han udtrykte stor tak for indsatsen i 
det forgangne år. 
Formanden indledte sin beretning med at meddele, at klubben lige nu har 169 medlemmer, og der 
arbejdes ihærdigt for fortsat at skaffe nye medlemmer. Der har været 7 koncerter i året, og 
tilslutningen til alle arrangementer har været fuldt tilfredsstillende. Der har været ca. 120-130 
medlemmer og gæster hver gang. Vedr. det manglende tilskud til økonomien fra Kunststyrelsen og 
Frederikssund Kommune, forsikrede formanden om, at han vil kæmpe videre, og vil prøve at 
overbevise kommunen om, at det er yderst fornuftigt at bevare en jazzklub. 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab  
Inden forelæggelsen af regnskabet tog Finn Amorsen ordet med bemærkninger/forklaringer til det 
store underskud. Jubilæumsarrangementet i februar 2018 var ekstra dyrt, ligesom koncerten med 
Leonardo Pedersens Jazzkapel og koncerten med New Orleans Heat fra England gjorde indhug i 
kassebeholdningen.   
 
Kassereren Lone gennemgik regnskabet for 2018 med følgende kommentarer: 
 
Regnskabet 2018 udviser indtægter på kr. 214.677,50 og udgifter på kr. 245.617,45, svarende til et 
driftsunderskud på kr. -30.939,95. Underskuddet skyldes primært de af Finn Amorsen nævnte 
merudgifter til orkestre, samt fortsat manglende tilskud fra Kunststyrelsen og Frederikssund 
Kommune. Man kan sige, at underskuddet reelt er på ca. kr. 25.000,00, idet der blev indbetalt kr. 
5.000,00 i kontingenter for året 2018 allerede i 2017.  
 
Der har været fint salg til lotteriet – og der skal lyde en særlig tak til vore sponsorer for nogle flotte 
præmier hertil. 
 
Regnskabet for 2018 blev derefter godkendt. 
 
 
 
 



 
 
 
4 (6). Valg af 2 (3) nye bestyrelsesmedlemmer 
Efter aftale blev dette punkt flyttet op som pkt. 4. 
Efter indkaldelsen til generalforsamlingen har det vist sig, at 3 medlemmer af bestyrelsen har 
besluttet at gå af, Edna og Poul Scheibel og Christian Westergaard. 
Opfordring til forsamlingen om at indtræde i bestyrelsen, gav følgende resultat: 
Jytte Lisbeth Dahl og Jan Vincentz Jensen meldte sig som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Christian Westergaard meldte sig som villig til at deltage i arbejdet med booking af orkestre for 1 år 
mere. Lone takkede Christian mange gange for det fantastiske arbejde, der er gjort mht booking af 
orkestre, helt frem til foråret 2020. Der blev også udtrykt stor tak for meget stor indsats af Poul og 
Edna for arbejdet med medlemsadministration, tilmelding til arrangementerne og det store arbejde i 
køkkenet ved afvikling af arrangementer. 
 
5. (7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Edna og Poul Scheibel meldte sig som suppleanter til bestyrelsen. 
 
6. (4) Fastsættelse af næste års kontingent 
Bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse, således at det årlige kontingent fremover (fra 
2020) bliver kr. 175,00. Ændringen blev vedtaget. 
 
7. (5) Fastsættelse af entré for medlemmer og gæster 
Bestyrelsen har foreslået forhøjelse af entré for medlemmer og gæster. For medlemmer til kr. 85,00 
og for gæster til 135,00. Ændringen blev vedtaget. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Niels Elberling blev genvalgt som revisor, og Finn Amorsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen havde foreslået ændring af §4.1. til: 
”Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: formand, kasserer, sekretær samt yderligere 4 
medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 
medlemmer vælges på lige år, og kassereren og 3 medlemmer vælges på ulige år. Suppleanter 
vælges for 1 år ad gangen”. 
Ændringen blev vedtaget. 
 
10. Evt. 
Bestyrelsen har vedtaget at udnævne Ingrid og Finn Amorsen til æresmedlemmer af SeaSide Jazz 
Club. De blev begge kaldt til scenen med kæmpestor applaus. Det er svært at takke nok for det store 
arbejde, de begge har præsteret for klubben. 
 
 
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde. 
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Janne Marquardsen   Niels Elberling 


