Referat for Generalforsamling i Foreningen Jazzkanalen
Afholdt fredag den 5. marts 2020 indkaldt til kl. 12.30 i studiet hos Radio Humleborg. Generalforsamlingen
blev indledt med en fælles frokost.
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 2019:
Vi har i 2019 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 fortsat haft 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 andre lokale foreninger og organisationer fået vist flaget over for mulige
nye lyttere. Et samarbejde som vil fortsætte fremadrettet. Det gælder bl.a. Fredensborg Jazzklub, Jazz i
Rosenhaven, Fredensborg Bibliotekerne og Børnejazz Fredensborg
Sammen med Radio Humleborg har vi valgt en ny udbyder af netradio streaming. Som er væsentligt
billigere end tidligere leverandør. Skiftet skete i januar 2020 og har måske endda styrket vores aflytning på
nettet. Ved skiftet til ny leverandør var der lidt teknisk knas, som burde være elimineret nu.
Vi samarbejder også fortsat med foreningen bag Kanal plus i Nivå, som levere vores DAB+ signal. Det hører
under en forsøgsordning i Radio/TV nævnet og da forsøget skal fornyes i maj 2020 er Radio Humleborg
blevet tilbudt og gået med til at levere lokale nyhedshistorier via Humleborgs hjemmeside som opsamles af
DAB senderen og kan ses i lytternes radio display.
Vi mærker forsat fremgang på lytter fronten. Der kommer fortsat henvender på mail og FB med
kommentarer til musik og/ eller programmer. Alle bliver besvaret. De fleste kan vi hjælpe. Vi kan se på
netradio statistikken at der er lyttere i flere dele af landet, sågar også nabolandene. Vi har rundet 500
følgerne på FB og der kommer flere og flere til.
Bestyrelsen ser frem til endnu et nyt og spændende år. Hvor vi igen har fået det nødvendige driftstilskud.
Efterfølgende var der mulighed fra spørgsmål til beretningen. John spurgte til mulighed for visning af
musiknumre i DAB display. Ingen umiddelbare udsigter til det. Det er en funktion som Kanal plus måske
sætter op. Flemming Madsen spurgte til hvorfor noget musik bliver afbrudt. Det var der flere forklaringer
på, som blev drøftet hen over bordet.

3. Indkomne forslag. Udarbejdelse af fælles reklameflyer sammen med Radio Humleborg. Ole og Daniel
mødes med Kurt for at lave dette. I forlængelsen af Madsens spørgsmål tidligere om afbrudt musik, blev
det drøftet om station ids med musikunderlægning skulle være anderledes fremadrettet. Flemming Olsen
brainstormede over mulighed for at lave en liveudsendelse hvor lytterne får mulighed for at ringe ind. Han
vender tilbage med en koncept og format senere.
4. Regnskab. Ole Holde fremlagde regnskab for 2019, der viste et lille underskud, som dækkes af
kassebeholdningen. Underskuddet kom da der var taget udgangspunkt i tidligere års tilskud. Dette var dog
sænket.
5. Budgetforslag. Ole Holde fremlagde et budgetforslag for 2020 – med passende justeringer i forhold til
regnskabet i 2019 og det forventelige tilskud. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formanden Daniel Jørgensen, var på valg og blev genvalgt uden
modkandidat.
7. Valg af revisor. Kurt Kammersgaard blev genvalgt som revisor.
EVT.: Eventuelt er ikke et punkt, der er på dagsordenen, men det ønskede generalforsamlingen der skal
være – også fremadrettet. Det skrives ind i vedtægterne.
John så gerne at når vi kommunikerer internt til hinanden via e-mail, holder vi ostil emnet. Skal der skiftes
emne, foregår det i en nu e-mail.

Efter mødet var der lidt hyggesnak og social stemning.
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