Årsmelding
Fredrikstad Blues & Jazzklubb 2010
Styret har bestått av følgende:
Tommy Vanberg, leder. Siv Reppe Eli, nestleder. Eva Sandvik, kasserer.
Gunnar Bergstrand, sekretær.
Styremedlemer: Gro Buer, Kjell Sundberg. Øystein Orme.
Varamedlemmer: Anne-Grethe Gregersen, Petter Westmark, Ole Petter Ledang.
Styremøter: Totalt er det avholdt 8 styremøter i 2010. Oppmøtet har vært godt.
Medlemstallet: Ved utgangen av året var vi 271 medlemmer mot 261 på samme tid i året før.
Lørdagsjazzen på La Riviera
Vi har hatt vårt tredje år her på restaurant La Riviera, og 2010 har vært et begivenhetsrikt år. Vi har fått
positive tilbakemeldinger både fra medlemmer og utøvere, og pågangen fra artister er økende. Fbj har blitt et
varemerke, og svært mange gleder seg til lørdagsjazzen, for her på La Riviera kan man treffes i et sosialt og
trygt miljø. Det tyder på at Fredrikstad Blues & Jazzklubb har en levedyktig framtid foran seg.
Det ble i 2010 avviklet 46 arrangementer på La Riviera. Vi kan konkludere med at samarbeidet med La
Riviera fungerer svært bra, og dette har gitt positive uttellinger for begge parter.
I 2010 har det vært benyttet 29 forskjellige band på Lørdagsjazzen, og etter beste evne er det blitt lagt vekt
på å presentere en bredde innen jazz, blues og beslektede musikkformer. De aller fleste som har stått på
plakaten har tilhørighet til Østfold.
Andre arrangement
20.mai arrangerte vi konsert med Georgie Fame i BåthusTeatret med 100 betalende tilskuere.
Tradisjonen tro arrangerer klubben skjærgårdscruise M/S Sagasund. Denne gangen var det 55 deltagere.
Mona og Morten (M´nM) sto for underholdningen.
«FBJ» har også arrangert danseaften i samarbeide med La Riviera. Det kom 44 stykker. De danset og
hadde det gøy, og var positive til tiltaket.
Den 24.september ble det medlemsstreff for første gang på mange år. Vi var på Gjærhuset, Fredrikstad
Bryggeri. Tilbakemeldingene fra de 40 fremmøtte var positive og dette var noe vi burde forsette med.
I oktober ble det bluescruise med Colorline til Kiel. Et meget vellykket arrangement med flott musikk og fine
opplevelser i følge de som var med..
Riverjazz (bladet for medlemmer og interesserte).
Det kom ut to nummere av medlemsbladet vårt (vår og høst), Det setter medlemmene stor pris på og det vil
klubben fortsette med.
Økonomi
Klubbens økonomi er bra. Vi har etablert en nettside som fungerer godt. Her kan man holde seg oppdatert
vedr. spilleplaner etc. Nettsiden er også en markedsføringsportal for de som ønsker å være med.
Næringslivet kan f. eks. kjøpe seg en plass med link til deres egen hjemmeside for Kr. 2.000,- pr. år. FBJ er
også å finne på facebook, linken til facebook ligger på hjemmesiden.
Lokale kunstnere har bidratt med flotte malerier som hovedgevinst til utlodding. Kunstverk av David Butt og
Per Christensen, har gitt gode inntekter. Bildet av David Butt er blitt forært klubben av et trofast medlem,
Rigmor Utheim. Bildene blir rammet inn av Rammemesteren, som er representert av Sigurd Li. Ellers så har
klubben kjøpt inn flotte premier som det trekkes på hver lørdag.
Det konkluderes med at klubben har en framtid som det er svært viktig å ta vare på, ikke minst for fremtidige
generasjoner som kan legge sin egen form og kreativitet i klubben.
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Tommy Vanberg, Leder

Gunnar Bergstrand, sekretær

