
Beretning på generalforsamlingen 

Fredag den 18. marts 2022 

Sæsonen 2021 viste sig som foregående år også som et udfordrende år 

for jazzklubben med kun 4 musikalske oplevelser på ”Restaurant Parken” 

alle i efteråret 2021 med sammenlagt 305 tilhørere. Landet blev i første 

halvår konfronteret med en verdensomspændende pandemi COVID-19. Vi 

var således nødsaget til at aflyse 4 af de planlagte jazzkoncerter. 

Følgende arrangementer blev dog gennemført: 

10.09.2021: ”Papa Piders Jazz Band” (Sverige) – En forrygende aften med 

en uovertruffen spilleglæde og entusiasme samt et højt musikalsk niveau. 

Ét af Gøteborgs mest populære jazzbands. - 86 tilhørere. 

15.10.2021: ”Swinging Feetwarmers Jazzband” (Tyskland) – ”Fra Dixieland 

til Swing” orkestrets motto. En uforglemmelig dejlig aften med veloplagte 

musikere, der kunne levere varen. - Tilhørere 83. 

12.11.2021: ”West Coast Old Stars” – (DK) – Supergodt jazzorkester 

præget af entusiasme, spilleglæde og skønne jazzrytmer. Fuldt hus. 

10.12.2021:”Mads Tollind Quartet” (DK) – En uovertruffen fin aften med 

jazz-musik, violinspil og guitarspil, hvor der blev leveret musik af 

allerfineste kvalitet, en TRIBU i allerbedste Sven Asmussen stil. En anden 

genre end vi sædvanligvis har. - Desværre kun 59 tilhørere. 

I indeværende år har vi fået tilskud fra Esbjerg Kommune til alle vore 4 

koncerter i alt 33.500 kr. I dette beløb ligger overførsel fra aflyste 

koncerter i 2020, så økonomisk har vi klaret COVID-19 situationen uden 

problemer også med hensyn til orkestre. – I 2022 modtager vi kun Kr. 

25.450 som tilskud til afholdelse af koncerter. 

I den forløbne periode har vi haft 7 bestyrelsesmøder, hvor vi foruden det 

praktiske i forbindelse med afholdelse af koncerter har planlagt de 

kommende arrangementer og forholdt os til restriktionerne, der på dette 



tidspunkt var gældende for landet. Som fast årlig tradition var 2 fra 

bestyrelsen repræsenteret ved ”Årsmøde – Jazz Jylland” i Odense den 7. 

november 2021. 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 

Hans Nissen deltog fra os. 

Carsten og Keld fra vores bestyrelse har i indeværende år været travlt 

optaget af at arrangere en Jazzfestival i Esbjerg sammen med den øvrige 

bestyrelse for Esbjerg Jazz Festival, som består af: Formand: Grethe 

Erichsen Johnsen, Næstformand: Carsten Lillerøj, Kasserer: Keld 

Andersen, Bestyrelsemedlem: Nicolas Kock, Bestyrelsesmedlem: 

Christoffer  Skovhus Christensen, Bestyrelsesmedlem: Helge Bach. 

Esbjerg Jazz Festival vil blive afholdt første gang i uge 7 2022. 

I indeværende år har jazzklubben ansøgt 3 fonde om økonomisk hjælp til 

indkøb af nyt klaver + nyt PA-anlæg. ”Ugeavis Fonden” + ”Carl Johan 

Hoffmand” Fonden + Nordea Fonden. Vi ansøgte om 33.000 kr. - Den 8. 

december blev jeg ringet op af en medarbejder fra NORDEA banken, der 

kunne meddele mig at inden udgangen af december måned, ville der 

blive indsat 20.000 kr. på Sydvestysk Jazzklubs bankkonto. ”Ugeavis 

Fonden” kunne ikke støtte op omkring foretagendet. Hoffmand Fonden 

har vi ikke modtaget svar fra endnu. Endelig var der grønt lys til indkøb af 

nyt klaver + PA-anlæg, en fin julegave. 

Af økonomiske grunde for at kunne få økonomien til at balancere har en 

enig bestyrelse vedtaget at sætte koncertpriserne op med 10 kr. fra 2. 

semester 2022. Dette betyder: 

1. Koncert medlem: 150,00 kr. 

2. Koncert ikke medlem: 200,00 kr. 

 

Ingen kontingentstigning eller buffet - stigning i 2022. 



Den fungerende bestyrelse ser således ud i dag: 

Formand: Lene Frederiksen 

Næstformand & Booker: Carsten Lillerøj 

Kasserer: Frank Eriksen 

Bestyrelsesmedlem & sekretær: Keld Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Peter Nørgaard Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Hans Nissen 

Ud over bestyrelsen har vi: 

1. Suppleant: Aage Lykke 

2. Suppleant: Simon Richard Rasmussen 

 

1. Revisor: John Hansen 

2. Revisorsuppleant: Søren Peter Thuesen 

3. Webmaster: Erik Schousboe 

Ved årsskiftet var vi 170 medlemmer. På nuværende tidspunkt tæller 

klubben 155 medlemmer. Tallet vil gå op og ned på grund af den høje 

alder blandt publikum samt Corona- situationen har fået nogle til at 

melde sig ud. 

Til sidste 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 også igennem dette vanskelige år tak til jer alle. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens 

drøftelse. 

 

Lene Frederiksen - Formand 


