
 

 

Sct. Jørgens Jazzklub 

Happy Jazz 

den 30. januar 2023 

 

 

 

 

Kære Jazzvenner, 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 

 

Hermed indkaldes til Sct. Jørgens Jazzklubs ordinære generalforsamling 

den 23. februar 2023 kl. 17:00 i Musikstalden, Grønnegade Kaserne. 

Ved generalforsamlingen bydes der på en let forfriskning.  Kl. 18:00 åbnes dørene til aftenens 

arrangement med Hollandske Storyville Jassband. 

Dagsordenen for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne og er gengivet på næste side.  

Vi skal minde om,  

• at adgang til generalforsamlingen er gratis, 

• at alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen, men kun medlemmer af 

jazzklubben har stemmeret og ret til at stille forslag til beslutning, og 

• at skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 9. februar 2023 på sekretariatets adresse  

o info@sctjoergensjazzklub.dk eller  

o Sct. Jørgens Jazzklub, Sekretariatet, c/o Christian Wolff Bækkevej 15, 4100 

Ringsted 

Senest den 15. februar 2023 vil bestyrelsen underrette alle medlemmer om den endelige 

dagsorden. 

 

På bestyrelsens vegne, mange hilsener og på gensyn 

 

Jesper-Emil Poulsen 

Formand

mailto:info@sctjoergensjazzklub.dk


 

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 

23. FEBRUAR KL. 17:00 - MUSIKSTALDEN 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår valg af Kia Ambus som dirigent og Kirsten Smidt Hansen som 

referent. 

2. Bestyrelsesberetning 

Bestyrelsen vil aflægge beretning for 2022.  

3. Regnskab 

Bestyrelsen vil forelægge det reviderede regnskab for 2022.  

4. Indkomne forslag 

Skriftlige forslag til beslutning skal indsendes til bestyrelsen via sekretariatet senest 

den 9. februar 2023. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024 

fastsættes til kr. 100,-.  

6. Valg til tillidsposter 

På valg til bestyrelsen1 er: 

• Jesper-Emil Poulsen – bestyrelsen foreslår genvalg.  

• Solveig Hansen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anders Sømark. 

• Henrik Sztuk - bestyrelsen foreslår genvalg. 

• Kirsten Smidt-Hansen - bestyrelsen foreslår genvalg. 

• Henrik Mikkelsen – ønsker at udtræde.  

 

På valg som bestyrelsessuppleant er: 

• Annie Hansen – bestyrelsen foreslår genvalg.  

 

På valg som foreningsvalgt bilagskontrollør er: 

• Anders Sømark – bestyrelsen foreslår valg til bestyrelsen.  

 
1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer efter valget. 



 

 

Nyvalg: 

• Susanne Sørensen – bestyrelsen foreslår valg til bestyrelsen. 

Øvrige tillidsposter blev besat i 2022 for perioden indtil den ordinære generalforsamling 

i 2024.  

 

7. Eventuelt 

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan stilles forslag til beslutning under 

”Eventuelt”, men bestyrelsen lytter med glæde til alle forslag og idéer til, hvordan vi 

kan gøre vores jazzklub endnu bedre.  

 

 

*** 


