Referat B-Møde 7/2-2020.
Tilstede: Uﬀe, Mads, Rasmus, Erik, Rune, Henning og Joakim (Praktikant)
Fraværende: Søren
1. Formaila - Godkendt
2. Referat fra sidst - Godkendt
3. Referent - Mads er valgt
4. Budget - Der er nedsat et møde i Forretningsgruppen - Henning, Erik og Rasmus udarbejder
det Mandag d. 17/2 kl. 9-11
5. Nyt fra sekretariatet
Pengene til det regionale samarbejde, fra kommunen er gået hjem. 103.000 kr. Om året
2021-2024. Og vores del af ansøgningen til Kunststyrelsen er på plads og afleveret til Posten.
Fondsansøgninger - Der er søgt Energi Fyn til både jazz og monitor
Henrik har ansøgt forskellige fonde både til Jazz, gear og istandsættelse af øvelokaler.
6. Familen
Hans Jørgen og Susanne Riber havde møde med Henning igår torsdag d. 6/2. Omhandlende hele
huset, opmålinger af kvadratmeter.
Visionsprojekt: Vi skal sørge for at vi i den kommende bestyrelsessammensætning står klart i
spidsen for projektet, så der skal påtænkes en organisering i bestyrelsen som sikrer dette.
Evt. En aflønning af en projektstyrer i en periode for at sikre at retningen blir vores ønskede. Skal
indtænkes i forundersøgelsesbudget!
7. Arne B. Jan(bestyren) har opsagt aftalen ved udgangen af Juni måned.
Vi har tilbudt en håndsrækning til Folk for Folk og Giant Steps om at hjælpe til med at huse
koncerter. De har løst det pt. Og vi afventer hvad der sker i fremtiden.
8. Jazzfestival/Scofield.
Billige ungdomsbilletter til Musikskolen, kons, MGK og efterskoler.
Pr. Pakke, søgt hos Svendborg Event, sammen med Kulinarisk Sydfyn.
Møde med Jydsk/Fynske Medier d. 20. Februar i Odense.
Div. Ansøgninger sendt, og vi afventer snarest svar fra fonde.
Rune og Mads går igang med de lokale sponsorer asap. Skriv sendes rundt
9. Oplæg til drift af Café.
Morten og Frederik arbejder sammen med Tobias løbende på at udvikle Cafékoncept til at
indrykke i vores café. Deres skriv blir sendt rundt på mail til alle - og de inviteres til næste B-møde
som fastsættes idag!
10. Generalforsamling fastsættes til søndag d.8/3. kl. 11.00

