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Årsrapport
Regnskapsår 2014

Formålsparagraf:

Grenland Blues- & Rootsklubb har som overordnet mål å skape et rikt
miljø for blues i Grenland hele året. I tillegg til å være en ren
konsertarrangør skal Grenland Blues- & Rootsklubb ha som intensjon å
øke kunnskap til blues blant sine medlemmer gjennom ulik faglig
virksomhet knyttet til drift.
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Til våre medlemmer
1. Strategiske hovedpunkter
Styret har i driftsåret 2014 bestått av:








Thorfinn David Jenssen, styreleder
Carin Urdahl-Aasen, nestleder
Wenche Klavenes, kasserer
Kjetil Hjallanger, sekretær
Tone Alme, styremedlem
Unni Elisabeth Sneltvedt, styremedlem
Vidar Osvald Haugen, styremedlem

I tillegg har Jørn Nordnes utført jobben som informasjonsmedarbeider, og Øistein Doksrød har
hatt ansvar for booking.
Styret har hatt 13 styremøter i bluesåret og har behandlet /diskutert ca. 50 saker.
Styret hadde en økonomisk utfordring ved overtagelse, men det fantes en unison positiv
holdning i styret. Den holdningen kom hovedsakelig fra det faktum at det forrige styret hadde
greid å få til en avtale med Kafè K. Heldigvis ble vårt håp om bedre tider bekreftet allerede på
første konsert med Magre Benum. Resultatet ble et betydelig overskudd.
Neste konsert, for året med Grenland All Stars v/Jon Ultvedt innbragte også et betydelig
overskudd, da de spilte gratis for oss. Dette var en gest til klubben for at, den gang, GBK fikk
dette bandet i gang.
Styret brukte litt tid i begynnelsen av året til å «komme i gang» på Kafe K, når vi ser oss tilbake
er det tydelig at det har vært et fruktbart samarbeid. Styret har hatt en god tone gjennom året,
og det har ikke skortet verken på ideer eller arbeidslyst. Vi mener at vi har fått gjort et bra
stykke arbeid når vi nå setter to strek.

2. Økonomiske hovedpunkter
Klubben har opplevd en fin utvikling økonomisk sett, og det er ingen grunn til å tro at ikke den
skal fortsette. Det er allikevel på sin plass å mane til nøktern drift.
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Det er åpenbart at det er flere grunner til den utviklingen vi har hatt, en av dem er at vi flyttet
til Kafe K, Det må også nevnes at vi har dyktige folk som tar seg av booking og info. Vi har fått
flere som bidrar med grasrotandelen(Norsk Tipping), og folk har vært veldig ivrige når vi har
gått rundt med loddblokkene våre.
Vi har gjennom året fått oss noen overraskelser, både positive og negative, når det gjelder
forventet oppmøte på konserter. Det har gjort oss mye mer bevisst på hva vi har å konkurrere
mot av andre arrangementer i regionen. Og det må også det nye styret ta innover seg, sørg for
å få rede på mest mulig av potensielle «Show stoppers».
For ytterligere økonomiske detaljer vises det til regnskap.

3. Driftsmessige hovedpunkter
I tillegg styremøter har følgende arrangementer vært gjennomført:

Konserter:














21.02
21.03
16.04
09.05
05.06
27.06
22.08
13.09
04.10
17.10
31.10
14.11
20.12

JAM:
Magre Benum
Grenland All Stars Light
Hard To Handle
Van Paersa Blueslag
Rich Harper
Bobby Mack
Daniel Eriksen & Van Paersa
Dysa Tunes
Marcus Løvdal Band
Honkabilly Kings
Blue Confusion Band
Tiger City Jukes
Gratis Øl






31.08
28.09
26.10
30.11

Vi har prøvd å få til samarbeid med flere aktører i regionen, både Jazzklubben, Lundetangen,
Ælvespeilet, Nonnehagen og Brekkeparken. Det har vært delvis vellykket, men det har ikke gitt
den uttellingen vi hadde håpet, kontakten er imidlertid opprettet, og det kan være noe å følge
opp for nytt styre.
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Styret hadde representanter på årsmøte hos NBU, leder Thorfinn Jenssen, nestleder Carin
Urdahl Aasen og sekretær Kjetil Hjallanger, 14-15.02.2014
Det ble også gjort en stor jobb med å vaske alle gamle medlemslister for duplikater og
oppdatere dem med riktige telefonnummer, og mailadresser der det gikk. Det ble sendt
invitasjon på SMS til over 800 gamle medlemmer om å gjenoppta sitt medlemskap i klubben.
Den jobben resulterte i en håndfull ny-gamle medlemmer, og en erkjennelsen av at folk på vår
alder har det bedre med SMS enn med mail.

4. Fremtidsutsikter
Klubben har hatt en fin utvikling økonomisk, og det ligger an til å sette av penger til det store
jubileet neste år.(20År)
Det er gjort en god jobb med å knytte kontakter med andre aktører i regionen, som det kan
jobbes videre med i året vi er inne i. Band er booket for hele vårsesongen, datoer er avtalt og
JAM er flyttet fra søndag til Lørdag ettermiddag kl. 1400. Det bør kunne gi grobunn for en
tradisjon med Blues JAM på lørdager. Det ser ut som om GBRK har klart å få et publikum som
ønsker å gå å høre blues på Kafe K. Det er et arbeid som aldri slutter, i hvert fall ikke før vi kan
si til folk at det dessverre er fullt.
Pr. dato er det ingen akutt fare for driften i GBRK, og med litt penger på bok åpner det jo også
for muligheten til å gjøre noe skikkelig moro for medlemmene våre.
Det finns fremdeles mange muligheter for å aktivisere medlemmer og blueselskere i Grenland.
Noe er startet på, men mye er fremdeles ugjort.
For å få til flere aktiviteter trenger styret innspill fra medlemmene.
Thorfinn David Jenssen (sign)
Styreleder

Carin Urdahl-Aasen (sign)
Nestleder (sign)

Wenche Klavenes (sign)
Kasserer

Kjetil Hjallanger (sign)
Sekretær

Tone Alme (sign)
Styremedlem

Unni Elisabeth Sneltvedt (Sign)
Styremedlem

Vidar Osvald Haugen (sign)
Styremedlem

