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Referat af ordinær generalforsamling i SeaSide Jazz Club 
lørdag den 26. marts 2022 kl. 19.30 

 
 
 
Der deltog i alt ca. 60 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 Rasmus Foged. 
 
2. Formandens beretning 
Formanden indledte med en beretning om de vanskelige Corona-år 2020-21. Medlemstallet har 
været faldende og dermed også deltager antallet ved klubbens arrangementer.  
 
Medlemstallet er faldet til 104. Der har været 3 arrangementer 2021. Tilslutningen til 
arrangementerne har været OK, men det er kun lykkedes at holde foreningen kørende grundet 
tilskud fra Frederikssund Kommune (2 x 25.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021). 
 
Den nuværende bestyrelse har bookede musik til et arrangement mere i år og vil overlade yderligere 
arrangementer til den nye bestyrelse. En særlig tak blev sendt til Christian Westergaard for hans 
store arbejde med booking af orkestre. Alle orkestre har været fremragende.    
 
Formanden Jack Speht Andersen ønsker ikke at fortsætte som formand. Såfremt ingen andre melder 
sig, så må foreningen lukke og slukke og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Foreningens kasserer Lone tog ordet takkede Jack for hans store indsats for klubben. Hun forstod 
Jack frustrationer over at blive mødt med kritik, når han hele vejen igennem har arbejdet hårdt og 
uselvisk for at holde foreningen kørende gennem meget vanskelige Corona-tider. 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab  
Kassereren Lone gennemgik regnskabet for 2020-21 med følgende kommentarer: 
 
Regnskabet 2020-21 udviser indtægter på kr. 131.989,50 og udgifter på kr. 169.589,55 svarende til 
et driftsunderskud på kr. -37.605,05. Underskuddet skyldes primært, at der har været for få 
deltagere ved klubbens arrangementer. Der er dog bragt balance i regnskabet i form af de 2 x 
25.000 kr. fra Frederikssund Kommune. Det kommunale tilskud er begrundet i Corona-
nedlukninger, så det er ikke en selvfølge, at der fortsat vil være kommunalt tilskud.   
 
Der har været fint salg til lotteriet – og der skal lyde en særlig tak til vore sponsorer for nogle flotte 
præmier hertil. 



 
Regnskabet for 2020-21 blev derefter godkendt. 
 
4. Fastsættelse af næste års kontingent 
Bestyrelsen har foreslået uændret kr. 200 i årligt kontingent. Dette blev vedtaget. 
 
5. Fastsættelse af entré for medlemmer og gæster 
Bestyrelsen har foreslået uændret kr. 100 for medlemmer og kr. 150 for gæster. Dette blev vedtaget. 
 
6. Valg af 2 (3) nye bestyrelsesmedlemmer 
I indkaldelse til generalforsamlingen blev følgende oplyst: 
 
Formand  for 2 år  Jack er ikke villig til genvalg 
Kasserer    Lone ikke på valg 
2 medlemmer  for 2 år  Per Pagh og Edna Scheibel villige til 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 
 
Under generalforsamlingen oplyste Edna, at hun ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. 
 
Ingen medlemmer meldte sig til at stille op til bestyrelsen. Konklusionen blev at medlemmerne bør 
tænke sig om og genoverveje om de ikke kunne stille op. Ellers vil foreningen blive afviklet. 
 
Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til afstemning. 
 
8. Eventuelt 
Intet under dette punkt 
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Rasmus Foged   Niels Elberling 


