BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLING 20. FEBRUAR 2020
Året 2019 var år 2, efter vi skiftede koncertsted fra Teaterfoyeren til Jernbanecafeen.
Vi er glade for at være her og publikum og orkestre er glade for at være her. Det er hyggeligt og musikerne
roser stedet for at have en rigtig god akustik.
Alle forudsætninger for at have et stort publikum til vores arrangementer burde være til stede, men ved
visse af arrangementerne har vi været nede på 30-40 betalende gæster, hvilket naturligvis ikke på nogen
måde er holdbart for klubbens økonomi, hvilket vil fremgå senere ved gennemgangen af regnskabet.
2019 var også året, hvor klubben kunne fejre sin 30-års fødselsdag. Alle sejl var sat til, der var booket 2
orkestre, god mad mm., men pga. meget få tilmeldinger var vi nødsaget til at aflyse det ene orkester,
Swinging Feetwarmers fra Kiel. Det kostede en del i ekstra udgifter og som et plaster på såret er de booket
til at spille i denne sæson.
Paul Harrison og Tobacco var de største succeser i 2019, desværre måtte vi aflyse Riverside City Band i
september, da de var kørt i stykker på vej til Nykøbing.
Vi havde satset stort på Kansas City Stompers med Jesper Thilo, men heller ikke det kunne trække fulde huse,
hvilket i vores optik virker uforståeligt.
Vi har i bestyrelsen talt om, om sommerjazzen gør folk mætte med jazz og om pressens, især Ugeavisens,
manglende lyst til at bringe omtale forud for arrangementerne også kan have en medvirkende årsag. Vi
intensiverer i nuværende sæson deling via de sociale medier. Det må være vejen frem.
Der er dannet en ny jazzklub i Nykøbing, men den ser vi ikke som en egentlig konkurrent til os, da deres
udgangspunkt er en anden genre end vores og billetpriserne er væsentlig højere end vores.
Noget må der dog gøres og i denne sæson er der lavet et mere blandet program med bl.a. et bluesorkester
i morgen aften og formanden har hørt om mange interesserede.
Derudover er der orkestre fra Ungarn, Holland, Tyskland og Sverige samt danske orkestre med lidt mere
alternativ tilgang til jazzen men dog stadig i den stilart, der hører til i Riverside Jazzclub.
Stor tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde – ligeledes til Jernbanecafeen, til vores sponsorer og især
til Annette for bogføring og et stort arbejde med søgning af div. midler til arrangementerne.
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