
Beretning på generalforsamlingen for året 2022 

Afholdes - Fredag den 3. marts 2023 

 

I løbet af sæsonen 2022 lykkedes det os næsten at kunne afholde samtlige 

8 koncerter. Desværre havde Covid-19 pandemien stadig en klemme på os 

den 14. januar 2022, hvor ”Doc Houlind Intern. - Style Band – feat Sarah 

Spencer skulle være kommet at spille. Vi lavede en ny aftale med dem i 

2023. 

Følgende arrangementer blev gennemført: 

18.02.2022: ”Paul Harrison Band” (danske & udenlandske musikere). 

Denne koncert var en del af Esbjerg Jazzfestival i uge 7 2022. – En 

forrygende aften med et udadvendt og humoristisk team med musikalsk 

dynamik og højt niveau. 110 tilhørere – fuldt hus. 

18.03. 2022: ”United Nations Jazz Band” (Et internationalt jazzorkester 

fra 5 nationer: Frankrig, Sverige, Australien, Holland & Danmark, der har 

en stor lidenskab for New Orleans Jazz. – En fantastisk musikalsk aften ud 

over det sædvanlige, desværre kun 89 tilhørere. 

08.04.2022: ”Sjølunds Hotline” – (DK) – Endnu en fantastisk jazzaften 

med muntert, underholdende og udadvendt traditionel New Orleans stil. 

Desværre alt for få tilhørere kun 67. 

16.09.2022: ”Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo” (Et skandinavisk 

Jazzband, hvor der spilles traditionel jazz, swing, blues, gospel & ragtime). 

– Et orkester, der formåede at komme ud over scenekanten med deres 

friske og energiske fremførelse. Orkestret oplevede et entusiastisk 

publikum; men desværre kun 64 tilhørere til denne koncert. 

14.10.2022: ”Sydvestjysk Jazzklubs” 25 års jubilæum hvor ”Red Wing 

Jazzband” (Svensk jazzorkester fra Gøteborg med progressiv tilgang til 

New Orleans jazz og rhythm & blues spillede for os. – En fantastisk 

musikalsk aften af højeste karat leveret fra hjertet. Desværre kun 68 

tilhørere. 



 

18.11.2022: ”Oriental Jazzband” - (Et Hollandsk jazzorkester der spiller 

New Orleans jazz med et stærkt personligt tvist, stilarter som blues, 

country og revival jazz.) En fantastisk aften med dette orkester, hvor 

musikerne inspirerede hinanden og gav den fuld gas. Musik i 

verdensklasse. 88 tilhørere . 

16.12.2022: ”PS Swingband & Henning Munk” – Et dansk orkester, der 

spiller swingmusik med højt humør og med inspiration fra Svend 

Asmussen. – Det var en dejlig afslutning på 2022, hvor vi oplevede 

spilleglæde og entusiasme med mange skønne improvisationer musikerne 

imellem. Desværre var der kun 68 tilhørere, som kunne få denne oplevelse 

med sig hjem. 

I indeværende år 2022 har vi modtaget 25.450 kr. fra Esbjerg Kommune. 

Næste år forventes vi at få et tilskud på 34.175 kr. Beløbet er beregnet ud 

fra de budgetposter, der kan gives tilskud til, idet der ikke gives 

underskudsdækning, og der ikke kan bevilges til mere end 2 

arrangementer.  Den 25. august 2022 søgte vi om økonomisk støtte fra 

”Lida og Oskar Nielsens Fond” til Sydvestjysk Jazzklub. - Bestyrelsen 

imødekom vor ansøgning med 10.000 kr. – I efteråret har vi ligeledes søgt 

om økonomisk støtte hos: ”Arbejdernes Landsbank” + ”Johan Hoffmann 

Fonden” + ”Esbjerg Ugeavis Fonden” desværre kunne der ikke tilgodeses 

økonomisk bevilling til os. 

I den forløbne periode har vi haft 8 bestyrelsesmøder, hvor vi foruden det 

praktiske i forbindelse med afholdelse af koncerter har planlagt de 

kommende arrangementer. Som fast årlig tradition var 2 fra bestyrelsen 

repræsenteret ved Årsmøde ”JazzJylland & Fyn” i Silkeborg søndag den 

27. november. 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 

Frank Eriksen deltog fra vores klub. 

 



Esbjerg Jazz festival: Har i indeværende år 2022 også haft travlt med at 

forberede den kommende ”Jazz festival” i uge 7 - 2023. Næstformand: 

Carsten Lillerøj har deltaget det meste af året; men måtte på grund af 

helbredsmæssige årsager se sig nødsaget til at stoppe dette arbejde sidst på 

efteråret. I stedet for Carsten Lillerøj er Nicolas Kock trådt ind som 

næstformand. Kasserer: Keld Andersen frasagde sig jobbet som kasserer 

og er i dag bestyrelsesmedlem. Frank Eriksen fra Sydvestjysk Jazzklub 

indtrådte som ekstern kasserer i første omgang for Keld Andersen; men er 

på nuværende tidspunkt bestyrelsesmedlem.  

Sydvestjysk Jazzklub: 

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: Klara Jensen 

3. Webmaster: Erik Schousboe 

4. Hjælp til Folder: Freddy Hansen 

 

Ved årsskiftet var vi 164 medlemmer. På nuværende tidspunkt tæller 

klubben 158 medlemmer. Tallet vil gå op og ned på grund af den høje 

alder blandt publikum. - Hjælp klubben med at få fat i nye medlemmer, så 

vi kan sikre vor fremtid som jazzklub. Vi afholder 8 koncerter om året, 



hvor der er plads til 110 personer, desværre kommer der kun igennemsnit 

80 personer alt for lidt. Dette er en bøn til jer om, i det mindste at deltage i 

vore arrangementer. Som jeg sagde til vort 25-års jubilæum lad os i 

fællesskab satse på 30-års jubilæum. 

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

mindst en 

 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. Tak for dette dejlige år sammen 

med jer. 

Med disse ord vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingens 

drøftelse. 

 

Med venlig hilsen 

Lene Frederiksen 

Formand 

 

 

 

 

 

 


