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Referat 
Deltagere: 16 medlemmer inkl. den afgående bestyrelse (Peter, Arne, Gert, Leif, Kim, Morten og Kåre)  

Dagsorden i henhold til vedtægterne:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Valg af stemmetællere  

3. Formandsberetning  

4. Godkendelse af årsregnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor  

7. Evt.  

  

Ad 1: Dirigent: Arne – Referent: Kåre  

 

Ad 2: Dirigenten skønnede forsamlingen, at dette kunne tages op under pkt. 6 Valg, hvis det var nødvendigt.  

 

Ad 3: Peter fremlagde beretningen optrykt her:  

Formandens beretning 2019   
Indledningsvis kan jeg konstatere, at 2019 har været et godt år for Bluesforeningen CROSSROADS.   
  
20-års jubilæum   
Jubilæumsåret blev indledt med en åben reception med efterfølgende gratis, intime koncert med Ole Frimer & Olav Poulsen. Arrangementet var velbesøgt, med i alt 
mellem 75 og 100 gratulanter og personer til koncerten.   
  
Arrangementer   
2019 har budt på 15 arrangementer, fordelt med 6 blueskoncerter i perioden januar til maj og 6 blueskoncerter i perioden september til december + 
jubilæumskoncerten og 2 åbne arrangementer (Effektiv = 1,25 koncert pr. måned).   
  
Af de 12 ordinære blueskoncerter, kunne vi melde udsolgt ved de 6, hvilket er = 50 %   
  
Total antal betalende publikummer = 1170. Gennemsnit, antal betalende pr. koncert, 2. halvår = 97,5  Belægningsprocent: (97.5 / 110 * 100) = 88.64 % 
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1.  HALVÅR 2019  
20/1 20-års jubilæum, Ole Frimer & Olav Poulsen, 75-100, ingen entré   
26/1 Blues Brothers Souvenir Show, 150, ”UDSOLGT” 24/2  
Kent Thomsen & Friends, 80   
9/3  Øluniverset 2019, ingen entré   
16/3 Theessink & Møller, 130 UDSOLGT   
30/3 Johnny Rawls, 87   
27/4 Shades Of Blue, 114 UDSOLGT   
17/5 Mitch Kashmar Band feat. Junior Watson, 60   
  
Gennemsnit, antal betalende pr. koncert, 1. halvår =  
103,5   
Gennemsnit, antal publikummer, 1. halvår = 621   
 

2. HALVÅR 2019   
24/8 Vejle Fjordfestival, ingen entré   
14/9 Guy Forsyth + Harpin' Wolf & The Black Sheep, 100   
5/10 Samantha Smith Band (UK), 110 UDSOLGT   
26/10 Jimmy Reiter Band (D), 70   
10/11 Jesper Theis, Kent Thomsen, 40   
23/11 Sugar Ray and the Bluetones, 110 UDSOLGT   
23/12 Grarup Allstars, 119 UDSOLGT   
  
Gennemsnit, antal betalende pr. koncert, 2. halvår =  
91,5 Gennemsnit, antal publikummer, 2. halvår = 549  
  
Total antal betalende publikummer = 1170 pers.   
Gennemsnit, antal betalende pr. koncert, 2. halvår = 97,5 pers.   
Belægningsprocent: 97.5 / 110 * 100 = 88.64 %   
 

Succesrig og stolt arrangørforening   
CROSSROADS har manifesteret sig som Vejles mest succesrige arrangørforening som en af Danmarks mest succesrige bluesforening. Dette med førnævnte 
udsolgte koncerter på stribe samt meget vigtigt: et rigtig godt og kvalitetsbevidst publikum. Et publikum der rækker langt ud over lokalområdet. Vi har jævnligt besøg 
af publikummer fra Sønderborg, Åbenrå, Esbjerg, Billund, Støvring, Højbjerg og Vestfyn. Derudover gæstes vi af publikum fra Odense og Nyborg og ind i mellem 
også fra Sjælland og Tyskland. 
Vi arrangerer gode koncerter, har til huse i et godt spillested, har et godt og trofast publikum der værdsætter blueskoncerterne og CROSSROADS er i dag en 
bluesforening man med rette regner med som koncertarrangør. Det kan vi være stolte af. 
Bluesforeningen er fortsat i sit arbejde med at udbrede kendskabet til bluesmusikken og tiltrække nye publikums-segmenter på tværs af generationer til sine 
arrangementer. Med et bredt musikprogram til de ordinære blueskoncerter, der giver plads til både de etablerede og kendte navne, de mindre kendte og de nye 
navne fra ind- og udland, lever foreningen op til vedtægternes formålsparagraf: ”Foreningens formål er på lokalt og regionalt plan, at udbrede og fremme interessen 
for bluesmusik i bredeste forstand.” Derudover har vi involveret os i Øluniverset og Vild Med Vand. Begge arrangementer tiltrak mange publikummer og må betegnes 
som kunstneriske succeser. 
 
Medlemmer 
Antallet af medlemmer var ved årets afslutning nået op på 96. 
Da alle medlemmer er hvad man kan betegne som ”aktive publikummer”, fordi foreningen ikke benytter sig af sponsorer, medhjælpere og lign., som evt. kan figurere 
på en ”medlemsliste”, er medlemsantallet i 2019 steget med 15 i forhold til år 2018. 
 
Økonomi 
Foreningen kasserer vil gennemgå årsregnskabet under næste punkt på dagsorden. 
En hurtigt overblik: 
Regnskabet viser et overskud på godt 34.000 kr. og en egenkapital på ca. 287.000 kr. 
Foreningen modtog tilskud i form af honorarstøtte fra hhv. Vejle Kommune (61.000 kr.) og Statens Kunstfond på samme niveau (58 klip á 1.040 kr. = 60.320 kr.) i alt 
kr. 121.320 
 
Om uddelingen, ”HOS.2018-0046”: 
”Ved uddelingen har udvalget valgt at imødekomme 171 ud af 180 indkomne ansøgninger. 
Der er i nu i alt givet tilsagn for 18.177.120 kr. Det samlede ansøgte beløb udgjorde 24.992.800 kr.” 
 
Eksterne samarbejder 
Samarbejdet med Bygningens personale – særligt booker og kok - fungerer upåklageligt. Ligeledes fungerede samarbejdet med Jens Geil som privattilknyttet 
vagt/security & førstehjælper. 
Ift. lyd-systemet, den digitale mixer og tilhørende teknik på Spillestedet, har samarbejdet med Søren Petersen fungeret tilfredsstillende. 
 
Tak til bestyrelsen for opbakning i det forgangne år. 

Beretningen blev godkendt 

 

Ad 4: Årsregnskabet blev fremlagt af Arne.  

Overskud på kr. 34.303 i 2019  

Egenkapitalen er ultimo 2019 på kr. 287.056  

  

Vi er godt rustet til fremtiden, og det betyder at foreningen kan køre videre uden tilskud, hvis disse falder bort.  

  

Årsregnskabet godkendt.  
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Ad 5 – Indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet forslag.  

  

Ad 6: Valg af bestyrelse.  

Følgende stillede op og blev valgt til bestyrelsen: Peter Buhl, Kim Lundholm, Morten Christoffersen, Kåre 

Langlet, Diana Stein, Stig Frederiksen og Carsten Linde.  

 

Følgende stillede op og blev valgt som suppleanter: Gert Pedersen og Jesper Møller  

 

Arne Mørch Jakobsen fortsætter arbejdet med udarbejdelse af regnskab.  

 

Ad 7: Valg af revisor: Hans Erik Pedersen genvalgt.  

 

Ad 8:  Evt.  

• Ungdomsrabat er indført – Snakke med og lære af Jazz i Trekanten (Kolding) om hvordan de har 

organiseret deres succesfulde ungdomsarrangementer.  

• Vedtægtsændringsforslag til næste årsmøde – mulighed for valg af bestyrelsesmedlemmer for 2årige 

perioder.  

• Merchandise: Forslag om kuglepenne, T-shirts, krus m.m.  

• Programmet for efteråret 2020: Dette er fastlagt og vil blive offentliggjort på hjemmeside og på 

foreningens Facebook-side.  

• Mulige medlemsaktiviteter: Foredrag om blues, medlemmernes holdning til lyden under koncerter, 

Blues-rejser, mulighed for at medlemmerne via hjemmesiden kan arrangere samkørsel til 

arrangementer i andre byer.  

• Jysk Blues Netværk: CROSSROADS fortsætter samarbejdet.  

• BluesDanmark: CROSSROADS fortsætter samarbejdet.   

  

Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.   

 


