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Maribo jazz Generalforsamling på Ebsens Hotel 31.oktober 2022. 
Bestyrelsens beretning. 

 
Det er hårde tider for alle. I sommers hørte vi om flere regionale festivaler der 
måtte skæres ned til en-dagsfestivaller eller betale publikum penge tilbage. Set 
i det lys, skal Maribo Jazz absolut ikke klage. På trods af en bestyrelse med 
megen lille erfaring i afholdelse af festival, lykkedes det at afholde Maribo Jazz 
Festival 2022, endda med et lille overskud. Maribo Jazz er med sine 35 år på 
bagen, en solid institution, hvor en stor skare af frivillige hjælpere får det hele 
til at lykkedes. Hele bestyrelsen skylder især Finn Antonisen stor tak. Finn har, 
med sit rolige væsen, og lige så mange år på posten i Special Crew som 
Festivalen har eksisteret, været en klippe, som ikke mindst jeg har kunne støtte 
mig til. Tak for det Finn. Finn annoncerede under festivalen at han ville stoppe 
efter denne festival, men Finn har indvilliget i at tage et år mere, for at aflevere 
posten på en god måde til næste generation. Så må vi se om arvtageren også 
holder i 35 år? 
For at en festival kan løbe rundt, kræver det penge og engagement. Festivalen 
hviler på tre ben. Det ene ben er økonomisk støtte fra fonde og lokale med 
sponsorater eller annoncering. Det andet ben er et betalende publikum, endelig 
er det tredje ben, de mere end hundrede frivillige, der yder en kæmpe indsats, 
lige fra salg i boderne, adgangskontrol, rengøring af toiletter (en gæst sagde 
det nok var Danmarks reneste festival toiletter), og mange andre poster. 
Maribojazz er heldige at have en masse venner. Det giver ro i mavsen, når 
f.eks. afgåede bestyrelsesmedlemmer tropper op og giver en hjælpende hånd, 
både under festivalen, men også inden, med blandt andet et ”Husk lige” eller 
søgning af midler fra diverse fonde og institutioner. Tak til jer. 
Maribo Jazz skal også takke de handlende, lokal industri og firmaer for støtten. 
Det varmer, og det er et af de vigtige ben, der er en forudsætning for afholdelse 
af Festivalen. Tak for støtten. 
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Årets farverige og musiske plakat var udformet af Joachim Brorsen Jensen 

på bare 22 år fra Odense. Joachims har det ikke fra fremmede, hans mor 
stor bag motivet i 2010. 
Igen i år kunne der købes Tie Tacs ved Dorthe Vistisen hos Guldsmed Kelø 
med årets plakat som motiv. En dejlig tradition. Jeg måtte sælge min Tie tac til 
en insisterende gæst.  
 
Helle Ruus Nielsen, Hanne og Almar Møller har også været behjælpelige med at 
søge om legater eller anden økonomisk hjælp til jazzen. Her fik vi blandt andet 
kr. 10.000.- fra Jazz Danmark til udvikling af jazz for unge.  
Fra Lolland kommune fik vi et tilskud på kr. 17.000.- til børne- og ungdomsjazz. 
Stor tak til Lolland Kommune. Jeg har læst at Borgmesteren mener større 
institutioner som blandt andet Maribo Jazz skal kunne klare sig selv. Jeg håber 
Lolland kommune også fremover vil bakke op omkring jazzen til børn og unge, 
sådan et arrangement vil ikke kunne gøres meget billigere, så man må sige 
kommunen skaber rigtig meget glæde for børn og unge. Det skal nævnes at 
Maribo Jazz i år søgte om en underskuds garanti på kr. 250.000,- Det skal ses i 
lyset af at de 2 foregående festivaler havde givet underskud, og vi var en helt 
ny bestyrelse, så det ville have givet os/mig ro, hvis vi viste der var nogen i 
ryggen til at bakke op, hvis det hele druknede i regn igen, med endnu et 
underskud. Jeg håber det var denne underskudsgaranti Borgmesteren 
henviste til. 
Ungdomsjazz er et projekt jeg mener vi er nødt til at dyrke, så vi får flere unge / 
yngre involveret i Maribo Jazz. Der er stor succes med at involvere unge i jazz 
regi rundt om i landet. Det skal vi også have på Sydhavsøerne. Signe og jeg har 
året igennem deltaget i work shops under JazzDanmark, hvor der er en masse 
erfaring at trække på. Vi har startet et samarbejde med Musikskolen i Maribo, 
som jeg håber med tiden vil få flere unge til at interessere sig mere for jazz, 
ikke mindst den traditionelle.  
For at lette arbejdspresset på bestyrelsen har vi oprettet udvalg, hvor 
udvalgsformænd refererer direkte til bestyrelsen. Et af disse udvalg er vores 
sociale medie udvalg, som indtil nu består af Signe. Hun lægger de mange 
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opslag op på de sociale medier, og vi kan mærke en stigende efterspørgsel på 
opslag især Facebook fra vores annoncører. Vi har spurgt 80 
sponsorer/annoncører, og 79 meldte tilbage at de gerne ville støtte jazzen. Det 
er vi både taknemmelige og ydmyge for. Det siger sig selv, at vi umuligt kan nå 
at lægge de mange opslag inden festivalen. Men vi er kommet i mål, og vi er 
med i mange jazz netværk, så vi når ud til mange op til festivalen. Tak for det 
store arbejde Signe.  
Vi fik ny hjemmeside i 2021, og den er god til mange ting, ikke mindst kan den 
ses og læses på mobiltelefonen. Den har også visse udfordringer, som vi 
løbende forbedrer. 
 
Bestyrelsens sammensætning og udvalg. 
 
Bodil tager sig af at skrive referat ved bestyrelsesmøder, og sammen med 
Grethe, Helle og Kastor er de trækkende kræfter i sponsorudvalget. 
Kim og Jesper, er sammen med Finn tekniskudvalg, de har styr på alt det 
praktisk. Der er ikke panik fordi der mangler en scene et par timer inden et 
band skal spille, de skaffer bare en.  
Gitte står for regnskab, og styrer økonomien med hård og sikker hånd, det er vi 
glade for.  
Max sørger for der er mad til vores gæster. Jeg nåede hele menukortet 
igennem, og det skuffede ikke. Max har allerede gang i nye tiltag, så der er 
noget at glæde sig til. 
 
Musikudvalget: 
Består lige nu af Lis og Søren Houlind. Det er luksus at have så gode jazz 
venner, der stiller deres musikekspertise til rådighed og medvirker til at finde 
bands og udforme kontrakter. De fik stor ros for dette års festivalprogram, så 
det håber vi lykkedes igen i 2023. Jeg skal hilse og sige de så småt gået i gang 
med at finde bands til Maribo Jazz Festival 2023. 

 
Frivilligeudvalg: 
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Håndteres med sikker hånd af Tine og Tina. Det før omtalte tredje 
ben, som er uhyre vigtigt for afvikling af festivalen. 

Ungdomsudvalg: 
 Kommer forhåbentlig op at stå i år. 
Medieudvalg: 

Varetages p.t. af Signe. Vi håber vi kan finde forstærkning til hende 
inden næste festival. 

Så har vi endnu et par udvalg i ærmet, som vi håber kan blive besat i år. 
Presseudvalg: 

Har i praksis bestået af Helle. Det samarbejde håber jeg vi kan 
fortsætte. 

Udviklingsudvalg: 
Hvor der er kommet en masse inputs, de skal helst håndteres, så det 
håber jeg også kan varetages af frivillige kræfter. 

 
Maribo Jazz fik stor omtale, i de lokale aviser og vi takker både Folketidende og 
Ugeavisen for et flot og vigtigt samarbejde. Vi var også heldige at få en 4 siders 
omtale i Sjællandske medier, og Helle fik lokket TV2 Øst til byen, hvor en 
journalist og fotograf var med lige fra street parade, museumsbanen og frem til 
de regionale nyheder, med klip fra hele dagen og et direkte indslag i nyhederne 
med yngre frivillige kræfter. 
Siden sidste generalforsamling, har vi fået meddelelse om dødsfald, to gode 
venner af Maribo jazz, Ole ”Rasted” og Ole Brorsen er ikke længere iblandt os. 
Selv om det var svært at leve op til sloganet ”The show must og on”, under 
festivalen, gjorde vi det, for Ole Brorsen betød det meget, at vi leverede en 
festlig festival, og vi håber vi levede op til hans forventninger. Vi har gemt det 
stille minut til i dag, og jeg vil bede forsamlingen rejse sig op, så vi kan mindes 
Ole ”Rasted” og Ole Brorsen med et minuts stilhed. 
Tak! 
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En stor tak skal lyde til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, ligesom 
der skal lyde en stor tak til de frivillige nøglepersoner der bakker op om 
festivalen.  
Vi forventer en god jazz Festival igen i Qvades Gård, fra den 13. til den 16. juli 
2023.  
 
Steffen Andersen 
Formand Maribo jazz. 
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