
BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 

Fredag den 15. oktober 2021 

Sæsonen 2020 har været noget af et turbulent og udfordrende år for 

jazzklubben med kun 3 musikalske oplevelser på ”Restaurant Parken”, 

med 296 tilhørere. Landet blev i marts måned pludselig konfronteret med 

en verdensomspændende pandemi COVID-19. Vi var således nødsaget til 

at aflyse 5 af de planlagte jazzkoncerter. 

Følgende arrangementer blev dog gennemført: 

10.01.20: ”Daimi & Lousiana Jazzband” (DK) – En uovertruffen fin aften 

med den kendte revystjerne og jazzsangerinde født i Esbjerg. Orkester og 

sangerinde gav en dynamisk præsentation og spilleglæde med entusiasme 

og et bredt repertoire. Udsolgt/ 112 tilhørere. 

14.02.20: ”Ragged Men- Jazzband” (Tidl. The Revivalist) (NL) – En 

uforglemmelig dejlig aften med veloplagte musikere, hvor vi så ”Japp de 

Vit senior” danse rundt med sin sousafon blandt gæsterne. Der blev leveret 

jazz fra øverste hylde. Udsolgt/ 112 tilhørere. 

11.09.20” Storyville Jassband” (NL) – En forrygende aften, hvor orkestret 

på smukkeste vis vidererfører den originale gamle ”New Orleans” spillestil 

på en let og elegant måde. Uforglemmelig aften. Desværre var der kun 72 

tilhørere. 

I indeværende år har vi fået tilskud fra Esbjerg Kommune til alle vore 3 

koncerter i alt kr. 23.000. Vi var blevet bevilliget kr. 49.875. For aflyste 

koncerter overføres kr. 13.500 som tilskud til koncerter, som afholdes i 

2021.  ”Mads Tolling” koncerten overføres direkte med kr. 6000. - Vi 

ansøgte Esbjerg Kommune i august måned ”Strakspuljen” og fik tildelt kr. 

20.000 som vi har at gøre godt med til koncerter i 2021. Økonomisk har vi 

klaret situationen uden problemer også med hensyn til orkestre. 

Den 19.03.20 træder efter eget ønske Henning Bang ud af bestyrelsen, 

siden da har Freddy Hansen hjulpet os med udgivelse af ”Folder”. - På 

bestyrelsesmødet den 10.06.2021 blev Carsten foreslået som næstformand 



for klubben. Carsten accepterer forslaget og bliver efterfølgende 

konstitueret som næstformand til kommende generalforsamling. I den 

forløbne periode har vi haft 10 bestyrelsesmøder, hvor vi foruden det 

praktiske i forbindelse med koncerterne har planlagt de kommende 

arrangementer. I den forbindelse var 2 fra bestyrelsen repræsenteret ved 

”Årsmøde – Jazz Jylland 2020” i Odder den 22.02.20. Et uformelt 

samarbejde mellem traditionelle jazzklubber i Jylland og på Fyn, hvor der 

udveksles ideer, erfaringer og ikke mindst ønsker om bands, som klubben 

gerne vil have besøg af. Carsten Lillerøj og Lene Frederiksen deltog fra os. 

På bestyrelsesmødet den 22.07.20 var der bred opbakning til at deltage 

sammen med de 3 Esbjerg - Jazzklubber i et samarbejde om en eventuelt 

kommende Jazzfestival i Esbjerg. Der var enighed om, at ”Tobakken” og 

”Musikhuset” skal være involveret, samt at der ikke må være fælles 

klubøkonomi. Carsten & Lene deltager i mødet den 09.09.20 sammen med 

Grethe Johnsen & Nicolas Kock. 

På bestyrelsesmødet 09.09.20 ang. evt. kommende Jazz Festival skal der i 

første omgang nedsættes en styregruppe bestående af deltagelse fra 

”Ugeavisen”, ”Esbjerg Kommune/ Eventkontoret samt 2 repræsentanter 

fra hver af de 3 Jazzklubber i Esbjerg. Der var enighed om, at Carsten & 

Keld deltager i de videre forberedelser fra vor bestyrelse. Esbjerg Jazz 

Festival er nu en realitet, og en bestyrelse er valgt: Formand: Grethe 

Erichsen Johnsen, Næstformand: Carsten Lillerøj, Kasserer: Keld 

Andersen, Bestyrelsesmedlem: Nicolas Kock, Bestyrelsesmedlem: 

Helge Bach Nielsen, ligesom der er oprettet CVR nr. og bankforbindelse. 

Der er også oprettet hjemmeside, www.jazzbjerg.dk og mail. Esbjerg Jazz 

Festival vil blive afholdt første gang i uge 7 2022. 

Den 27.10.20 fik vi den triste meddelelse, at Frank Hornbak var afgået ved 

døden 85 år gammel. Den traditionelle jazzmusik har været en stor del af 

Franks Hornbaks liv, han startede som banjospiller i ”Traditionen Tro” i 

1997 og blev valgt som revisor i Esbjerg Traditionelle Jazzklub. Senere 

overtog han hvervet som kasserer, blev klubbens web-master samt 

kontaktperson til offentlige myndigheder, pressen og redaktør af klubbens 

http://www.jazzbjerg.dk/


sæsonprogrammer. – Frank Hornbak har ydet en kæmpestor personlig 

arbejdsindsats i bestyrelsen. 

Et kæmpestort arbejde lå nu foran bestyrelsen, hvordan kommer vi videre? 

Ikke nok med at ”Sydvestjysk Jazzklub ”var lukningstruet før jul på grund 

af COVID-19 situationen, stod vi nu og manglede poster, der skulle 

besættes i bestyrelsen. - En kasserer & en web-master for at kunne komme 

videre. 

Journalist Preben Nielsen fra Jydske Vestkysten kontaktede mig før jul for 

at høre, hvordan det gik med ”Sydvestjysk Jazzklub”. Jeg lagde kortene på 

bordet for at komme videre, skal vi have en kasserer og en web-master, 

som ikke nødvendigvis skal sidde i bestyrelsen. Artiklen kom i avisen, og 

allerede kl. 9 ringede min telefon, det var Frank Eriksen som meget gerne 

ville være klubbens kasserer, hvis både bestyrelsen i ”Jazzklubben” og i 

foreningen ”Mennesker Mødes” kunne acceptere, at han var kasserer i 

begge klubber. Det hele endte godt, og Frank Eriksen er nu konstitueret 

som kasserer indtil den førstkommende generalforsamling. -  Ikke nok 

med det har Frank Eriksen skaffet os en web-master i skikkelse af Erik 

Schousboe, Hjerting, som er kasserer i foreningen ”Mænds Mødesteder” i 

Esbjerg - ”Appelsinen faldt i Turbanen”. 

Der er således indgået en aftale mellem foreningerne: 

”Mennesker mødes” & ”Sydvestjysk Jazzklub” at ”Foreningens 

Mennesker Mødes” valgte kasserer Frank Eriksen, fungerer som 

konstitueret kasserer i ”Sydvestjysk Jazzklub” indtil begge foreninger kan 

afholde deres respektive generalforsamlinger. 

Den fungerende bestyrelse ser således ud i dag: 

Formand: Lene Frederiksen 

Næstformand: Carsten Lillerøj konstitueret bestyrelsesmedlem 

Kasserer: konstitueret Frank Eriksen 

Bestyrelsesmedlem & sekretær: Keld Andersen 



Bestyrelsesmedlem: Peter Nørgaard Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Hans Nissen 

Ud over bestyrelsen har vi: 

Booker: Carsten Lillerøj 

1. Suppleant: Aage Lykke 

2. Suppleant 

 

1. Revisor: John Hansen 

2. Revisorsuppleant: 

 

3. Web-master: Erik Schousboe 

 

Ved årsskiftet var vi 171 medlemmer. På nuværende tidspunkt tæller 

klubben 200 medlemmer. Tallet vil gå op og ned på grund af den høje 

alder blandt publikum. Det er med glæde at kunne konstatere, at 

medlemskabet fortsat stiger. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt ikke 

mindst en stor tak til ”Restaurant Parken”, der står for den kulinariske 

afdeling med stor applaus. Ligeledes en stor tak til vore medlemmer uden 

jer, kunne der ikke eksistere en traditionel Jazzklub i Esbjerg. Vi kom 

igennem dette vanskelige år tak til jer alle. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens 

drøftelse. 

 

Lene Frederiksen 
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