Tonsberg Jazzklubb

Arsberetning 2019
Styresituasjonen
Etter valget pA 6rsmote 2019 fikk styret folgende sammensetning
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i

Sekretar

Styrets arbeid
Alle bortsett fra et medlem av styret ble skiftet ut. De fleste hadde i beste fall noen vage ideer om hva det
tnnebar 6 sitte i styret for Tsnsberg Jazzklubb. Oppgavene er mange og krevende, og vedtektene gav
begrenset stotte for den enkelte til 5 vurdere forutsetninger til A p6ta seg dette rent praktisk. Arbeidsoppgaver
for styret i Tonsberg Jazzklubb ble overlevert i forkant, men det har vert mange samtaler med vAre forgjengere
for 6 fA alle detaljene og kunnskapen pi plass.
lnternt ble hovedoppgavene fordelt fsrst. Samholdet og vennskapet i styret har vokst etter som tiden har gAtt og
oppgaver har blitt lost. Hver og en skal ha stor honnor for den personlige innsatsen det har krevd for 6 finne
losninger pA oppgaver som ble oss Apenbart etter hvert. Vi har derfor mAttet hjelpe hverandre en god del for A
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alle bitene p6 plass

Styret begynte 6 arbeide med vaktrutiner og det praktiske rundt konsertene som er hjerte i klubben. Med nytt
styre ble det ogs6 nesten bare nye fjes i vakten. Flere var positive til 6 sitte i vakten og vi har hatt mste med alle
som sitter p6 vakt - styrets medlemmer og fire til. Vaktrutinene ble diskutert og komplettert med gode innspill,
Den eneste godtgjorelsen er gratis inngang til konsertene. Her trenger vi flere frivillige! | tillegg sA har kasserer
et fast arbeid med i avstemme og hAndtere oppgjor.
I pakt med <hvitvaskingsdirektivet> sA har vi sluttet med kontant oppgjor til musikantene. Det enkelte band m6
sende en faktura med et organisasjonsnummer. Dette krever myndighetene for 5 bekjempe svart arbeid og
skatteunndragelser, som vi selvsagt stotter opp om. Orkestrene har vist stor forst6else for dette.
Etter at vaktholdet var pA plass begynte arbeidet med 6 fA oversikt over styrets oppgaver. I samarbeid med
tidligere styremedlemmer er de ulike oppgaver beskrevet og hvert ansvarsomr6de har f6tt en
funksjonsbeskrivelse som ble gjennomgAtt og vedtatt pA styremote i mai.

Vi har i lopet av Aret hatt to styremedlemmer i permisjon, p6 ulike tidspunkt. Det gjorde at vi endret litt pA
arbeidsoppgavene. Dette forsinket overtakelse av noen oppgaver innenfor data og administrasjon av klubbens
hjemmesider. lgjen takk for ekstrainnsats fra tidligere styremedlemmer, i denne sammenheng. Endringene
gjorde at Harald-Jul Tveitan ble styrets sekreter og Knut Andersen overtok som medlemsansvarlig utpA hosten.
Styret har hatt 8 moter med til sammen 102 saker. Begge varamedlemmene har blitt innkalt til styremotene og
har deltatt i det praktiske pA ulike m6ter. Oppmote og engasjementet til alle innkalte har vert godt!
Styret har under denne perioden arbeidet med et forslag til vedtekter for jazzprisen. Det er ogsA laget forslag til
retningslinjer for eresmedlemskap, som flere medlemmer etterlyste pA siste Arsmote. Dette er forslag som vi,
bli fremlagt, sammen med andre forslag til vedtektsendringer pA Arsmote.
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Klubben og medlemmene
Klubben er en sosial arena der nytelse av god jazzmusikk, sosialt samver og god mat som for mange betyr nye
og gode vennskap i voksen alder. Kunnskapen om vAre genre er forbausende stor og mange jazzmusikere er
kjendiser i Tonsberg.

Tonsberg Jazzklubb hadde ved irsskiftet 895 medlemmer- en tilbakegang p6 105 siden i fjor. Dette holder nor
til at vi fremdeles kan kalle oss Norges storste jazzklubb. Gjennomsnittlig OLsot<stall har vert 158 som er en
tilbakegang pA 36. Mye kan nok tilskrives den store uenigheten som varl fjor og det var nok vAren som fikk oen
storste tilbakegangen. I tillegg sA trekker de store trekkplastrene Troy Andersson og Magnolia ikke like mye
som tidligere, s6 her er det betydelig tilbakegang. Det nye styret fAr til neste ir se om det er mulig 6 finne anore
hoydepunkt til erstatning. Klubben er n6 i en forsiktig positiv fremgang og vi har gledet oss over itadig flere
konserter som har blitt besokt av mellom 180 og 200 deltakere. Dette lover bra for fremtidenl

@konomi
Den store uenigheten har ogs6 satt sine spor i regnskapstallene. Lavere medlemstall (- kr. 26.000) og ferre pA
konsertene (- kr. 80.000) gir lavere inntekter. lkke-budsjetterte merkostnader er Tono avgifter pA 17.0b0 i 2O1g
som ikke var avklart nAr budsjettet ble lagt i fjor. Styret har vart aktive for d redusere kostnader. Kostnadene til
pianostemming er halvert og reduksjon av honorar til musikerne har gitt en besparelse pA kr. 23.000. Aret har
samlet sett gitt et underskudd pA ca kr. '1 '13.000, men trenden pA vAre konserter har vert positiv under hosten.
Siden honorarene til orkestrene er avtalt ett Ar i forveien og medlems- og inngangspriser stort sett reguleres pA
6rsmotene, iflg vedtektene, s6 har det vert en meget begrenset mulighet til 5 gjore sA mye pd inntek-ts- og
kostnadssiden for innevarende 6r.

Tonsberg jazzklubb har over 400.000 kr pA banken ved Arsskiftet. Dette gir trygghet til sammen A fortsette den
gode utviklingen ved at medlemmene vil klubben vel og fremsnakker klubben, mitioet og den gode musikken! Vi
hartro pA atvier pA rettveiog atvi iTonsberg Jazzklubb skalfortsette A nyte jazzfra overste hylle!
Etter krav fra revisor har vi g6tt til anskaffelse av nytt regnskapssystem, Trippeltex regnskapssystem, som er
sponset av A Support Vestfold. Regnskapet for 2019 er fort i det nye regnskapssystemet. Dette har vart et
betydelig merarbeid for okonomiansvarlig! Styret er takknemlig for denne store ekstrainnsatsen dette har krevet.

Priser og samarbeid med hotellet
Vi har valgt 6 bruke dette Aret til 6 glede oss over vennskap og gode jazzopplevelser. Vi ser at medlemmer har
kommet tilbake under hele hosten og at gapet har minsket mAned for m6ned. Medlemsavgiften ble opprettholdt
p6 Arsmote i fjor til 250 kr. Inngangspenger for medlemmene var fastsatt til kr. 50 for medlemmer og iOO tor
ikke-medlemmer. Sammen med hotellet harvi klart 5 holde prisen pd lunsjbuffeten til kr. 150. DissJprisene vil
ogsA gjelde tor 2020.
Som tidligere har iazzklubben sponsret julebordet med kr. 100. Dette har gitt alle en julepresang med skikkelig
julemat rett for julehoytiden.
Det gode samarbeidet med Quality Hotel sikrer oss det beste produktet. Ansatte og ledelsen ved hotellet viser
oss hele tiden at de onsker at vi skal lykkes og at klubbens medlemmer skalfortsette 6 fA gode opplevelser
nesten hver helg hele Aret!
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Annonseinntektene ble dessverre redusert for inneverende Ar, med en nedgang pA 17.000. Her m6 alle tenke
kreativt for om mulig 6 fA flere sponsorer. I Ar har det vert spesielt utfordrende A ta over alle forhold som gjelder
markedsforingen og administrasjon av hjemmesidene. Her har Kari Borge vert fantastisk og bistAtt meO aiOeiO
hele forste halv6r. Sammen klarte vi A ta det videre etter hvert. Det var krevende og styremedlemmene har
opplevd at her har det vert noe A lere. Derfor er vi som kollegium takknemlige for at Knut Andersen og
hjelpsomme mennesker utenfor organisasjonen har bidratt.
Styret har en klar mAlsetting om alltid i viderefsre at:
- alle medlemmer som onsker, det fAr ukenflig informasjon via mail.

Tonsberg Jazzklubb
-

vAre websider oppdateres jevnlig med program og annen informasjon
og begivenheter i ransberg

Jazzklubb
det sendes en pressemelding til Tonsbergs Blad og at vi informerer i avisens
ukeoversikt, Byavisa og
Norsk Jazzforum
ekstra annonsering blir vurdert ved spesielle anledninger
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Tonsberg 27. januar 2020
Styret i Tonsberg Jazzklubb
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