
Referat for Generalforsamling i Foreningen Jazzkanalen 

Afholdt fredag den 9. februar 2018 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: 2017 var et udfordrende år administrativt. Det var tid for ansøgning af fornyet 

sendetilladelse.  Vi kom dygtigt i mål og kunne her 1. januar 2018 fortsat sætte pick up'en i vinylen og 

sende jazzradio til Nordsjælland.  

Der var lidt bump på vejen som vi kom igennem. Der skulle også ansøges om teknisk sendetilladelse hos 

Energistyrelsen, også det kom igennem.  

 

Kva den nye sendetilladelse er der som bekendt kommet nogle præciseringer af lovgivningen. Disse skal vi 

naturligvis følge. Dog er der visse uklarheder men det kommer an på en prøve. 

 

Vi har som følge af lovgivningen samlet vores lokale reportager og interviews i én udsendelse, som bringes 

mandage kl. 11-12 uden musik. Og en anden ny udsendelse med Jens Peter Jacobsen der spiller god swing 

musik og cool jazz er ligeledes programsat. Der er justeret andre små ting i sendefladen hvilket dels fremgår 

af hjemmesiden og den pressemeddelelse der blev udsendt ved årsskiftet sammen med Radio Humleborg. 

 

I 2018 forventer vi sammen med Radio Humleborg om at udrulle en ny opdateret udgave af vores IT system 

til afvikling af udsendelser. Og så ser vi fortsat frem til det frugtbare samarbejde som foreningen har 

med netop Radio Humleborg og de foreninger og lokale organisationer der kommer til orde i radioen. 

Herunder fokus på livejazzens aktiviteter i sendeområdet. 

3. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag. 

4. Regnskab. Ole Holde fremlagde regnskab, der viste et lille overskud, ellers passede budgettet med 

regnskabet. 

5.Budgetforslag. Ole Holde fremlagde et budgetforslag for 2018. Forslaget blev vedtaget. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formanden var på valg og han blev enstemmigt valgt. 

7. Valg af revisor. Kurt Kammersgaard blev genvalgt som revisor. 

 

Efter mødet var der lidt hyggesnak og social stemning. Her blev der blandt andet nævnt at Radio 

Humleborg i 2018 har påbegyndt processen med at få et nyt opdateret IT system til radioafvikling, hvilket 

lyder spændende.  Der blev også drøftet om det var muligt at få nogle nye studiemoniterer da de 

nuværende er ved at være udtjent og ikke længere spiller optimalt. Det ville blive taget op med Radio 

Humleborg. 
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