Referat for Generalforsamling i Foreningen Jazzkanalen
Afholdt fredag den 22. februar 2019 i studiet hos Radio Humleborg
Til stede var: Kurt Kammersgaard, Flemming Olsen, Flemming Madsen, Ole Holde, John Macko og Daniel
Brandt Jørgensen
1. Valg af dirigent. Kurt Kammersgaard blev valgt.
2 Bestyrelsens beretning 2018:
Vi har i 2018 fortsat haft fokus på at tilbyde formidle den gode traditionelle swingende jazz til lytterne.
Flere af jer frivillige medarbejdere har desuden lavet reportager fra forskellige lokale jazzbegivenheder.
Samtidig har vi styrket dækningen af lokalstof inden for sport, kultur og politik. Det har samtidig været med
til at udbrede kendskabet til lokalradio i Fredensborg.
Vi har også via samarbejde med foreningen som Fredensborg Smukkest. Fredensborg Jazzklub. Jazz i
Hillerød fået vist flaget over for mulige nye lyttere.
Sammen med Radio Humleborg har vi fået nyt IT system i gang. Der var visse bump på vejen som er løst. Vi
mangler dog stadig en ny fladskærm som vil vise et stabilt billede.
I slutningen af året havde vi også andre tekniske vanskeligheder. Det viste sig at være flere forskellige fejl.
Dels en FM sender som havde været ramt af lynet og opsætning på noget software, som der nu burde være
styr på.
Vi mærker en tydelig fremgang på lytter fronten. Der kommer stadig henvender på mail og FB med
kommentarer til musik og/ eller programmer. Alle bliver besvaret. De fleste kan vi hjælpe. Og der har både
været ris og ros. Vi har modtaget lytterhenvendelser fra både Herning. Århus. København og Sydsverige ud
over lyttere i kerneområdet. Vi har næste 400 følgerne på FB og der kommer flere og flere til.
Jeg ser frem til endnu et nyt og spændende år. Hvor vi igen har fået det nødvendige driftstilskud.
Efter beretningen, var der mulighed for at stille spørgsmål. Flemming Olsen ville vide, hvilken Ris
Jazzkanalen havde modtaget. Daniel svarede at det var de tekniske problemer der havde været på et
tidspunkt, hvor lydkvaliteten var forringet.
3. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.
4. Regnskab. Ole Holde fremlagde regnskab, der viste et lille underskud, trods at der tilfaldt lidt ekstra
tilskudsmidler i slutningen af året.
5.Budgetforslag. Ole Holde fremlagde et budgetforslag for 2019. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Kassereren Ole Holde og Bestyrelsesmedlem John Macko var på valg
og blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af revisor. Kurt Kammersgaard blev genvalgt som revisor.
Efter mødet var der lidt hyggesnak og social stemning.
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