Danmarks hyggeligste
Jazzfestival
13.- 16. juli 2023 *Festival nr. 36*

Referat fra generalforsamling Maribo Jazz mandag den 31/10 2022

Steffen byder gæsterne velkommen.
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Per Skafte bliver valgt som dirigent. Og Per godkender indkaldelsen.
Formanden fremlægger Bestyrelsens beretning.
Sidst i beretningen beder Formanden om at holde 1 minuts stilhed for Ole Brorson
Samt Ole Radsted.
Gitte fremlægger regnskabet, som bliver godkendt.
Derefter er der et medlem som roser vores festival 2022, og spørger samtidig om der kommer
Nye tiltag.
Steffen svarer gæsten at vi er i gang med nye tiltag.
Kontingentet for 2024 skal stadigvæk være på kr. 150,00
Steffen redegøre for bestyrelsens ændringsforslag, om at vi fremadrettet skal betale moms,
Så evt. overskud ikke skal udbetales til velgørenhed.
Gitte forklarer forsamlingen hvad det faktisk går ud på.
Et medlem taler om fordele og ulemper ved momsfritagelse. Medlemmet foreslår forsamlingen
at De stemmer nej til vores forslag.
Et andet medlem spørger indtil andre muligheder,
Steffen siger at det er vigtigt at finde en løsning hvis der skal være Maribo Jazz fremadrettet.
Var det måske en ide med en Venskabsforening?
Et medlem foreslår også at der stemmes nej til bestyrelsens forslag, og syntes vi skal overveje
en venskabsforening. Et medlem fortæller lidt om hvad man gjorde for år tilbage.
Endnu et medlem spørger om man evt. kan lade pengene stå på kontoen dette år.
Der er en del snak gæsterne imellem, og Steffen taler om fordelene ved en venskabsforening.
Formanden trækker så bestyrelsens forslag tilbage.
Max, Grethe og Bodil modtager genvalg. Tina Jansen blev valgt som suppleant.
Tom modtager genvalg som revisor.
Et medlem foreslår at vi skal få lidt mere ungt jazz ind over.
Steffen siger at vi allerede har et godt samarbejde med musikskolen, men at vi også
Skal fastholde traditionelt jazz.
Et medlem spørger ind til ” Øl-kuponer”
Der har været fuld tilfredshed med de nye ”øl-kuponer”
Et nyt medlem takker for en god festival 2022, og tilbyder sin hjælp, bla. ved nytænkning.
Ja tak. Faktisk melder flere at de er behjælpelige. ’
Dette er vi meget glade for.
Per Skafte samt formanden takker for fremmødet samt god ro og orden.
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