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KLUB-OPLEVELSER: JAZZ – GENERALFORSAMLING - PINSELØRDAG PÅ FREDERIKSBERG SLOT OG FROKOST PÅ PILE ALLÉ

Fantastisk Jazz-aften - også for naboerne 

Huset swingede igen for ØK Klubbens medlemmer i 
Asia House, torsdag 15. marts – også for naboerne. Det 
gav nemlig også positiv genklang i nabolaget på 
Indiakaj, hvilket blev bekræftet, da undertegnede under 
koncerten observerede, at flere naboer lyttede med 
foran Asia House. ”Det kan I godt tilbyde meget mere 
af”…. lød en af de positive nabo-kommentarer. 

Camilla Ernen swinger her med Paul Harrison og det øvrige 
band – mange fik også gang i danseskoene, så der var knapt 
plads nok på gulvet. Camilla kunne også fortælle, at hun 
ligesom så mange andre jobmæssigt i huset denne aften, kunne 
tænke tilbage på gode år i Bangkok. For Lars Boe var det i øvrigt 
et gensyn med Camilla, fordi hun tidligere sang ved et ballut-
arrangement i Bangkok, han deltog i.

Den nye indretning af Asia Hall stod såvel lyd- som akustik-
mæssigt sin prøve med stor anerkendelse fra alle i band´et. 
(Foto Erik Ljunggren) 

Annelise Christiansen, Martin Jensen (som jo også selv er ferm 
på saxofon) og Jørgen Reinholdt sørger for god opvarmning 
ved vinbaren, inden bandet slog de første toner an.

Paul Harrison Band diskede op med yderst eminente 
kræfter såvel på instrumenterne som ved sangeren, 
Camilla Ernen. Alt i medrivende tempo eller smukke 
ballader i tæt samspil, stramme arrangementer og 
solopræstationer fra hele holdet. Vi fik fuld forståelse for, 
at den engelske kapelmester hurtigt blev et topnavn, da 
han indtog Danmark med sin klarinet og saxofon i 1998. 

Intet klub-arrangement i Asia House uden Runchel-parrets 
lækkerier. Her præsenterer Kaj aftenens dejlige broccoli salat. 
Fru Britha havde også tryllet som sædvanlig med desserten – 
denne gang lækker gulerodskage. 

Det er altså nu 20 år siden, og hvis aftenens 
klubmedlemmer ønsker genhør, kan det f.eks. sikres – 
også for dem, der ikke kunne være med i Asia House - 
ved at overvære Harrisons jubilæumskoncert i 
Portalens Koncertsal, Greve, lørdag 27. oktober 
(booking www.portalen,dk). �                 ELJ

Stor opbakning til generalforsamlingen 

Over  80 medlemmer de l tog i  Ø K  Klubbens 
generalforsamling, 10. april, i Asia House. Formand, 
Andy Jensen, kommenterer i sit hjørne på bagsiden af 
dette blad sin beretning om klubben 2017 samt 
forelæggelsen af regnskab 2017/budget 2018 m.m. 

Generalforsamlingen havde god opbakning fra medlemmerne. 
Her i forgrunden t.v. Arne Lykner og Palle Søjborg. Lige bag dem 
bl.a. Gertie Steincke, Jette Lindegaard og Preben Skøtt. (Alle 
foto fra generalforsamlingen: John Busch)

Så her alene fakta fra generalforsamlingen: Erik 
Ljunggren blev valgt som dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt, så 

forsamlingen var beslutningsdygtig på aftenen. – Der var 
ikke forslag til behandling – Årskontingent fastsat 
uændret til kr. 300 - Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, 
Birgitte Funch, Søren Bjørn Søgaard, Jens Bjergmose og 
Erik Ljunggren blev genvalgt - Pia Wind blev valgt ind i 
bestyrelsen – Ejner Søndberg ønskede ikke genvalg som 
revisor, og han blev afløst her af Jens Høding.

Bestyrelsen havde konstituerende møde umiddelbart 
efter generalforsamlingen, og her blev det afklaret, blandt 
dem, der var på valg, at Birgitte Funch fortsætter som 
kasserer, Erik Ljunggren som næstformand, men ny 
sekretær blev Pia Wind, da hidtidige sekretær, Søren 
Bjørn Søgaard, ønskede at fortsætte som menigt 
bestyrelsesmedlem. 

Carsten Dencker Nielsen og Ejner Søndberg er nu æresmedlemmer i ØK Klubben. Diplom blev overrakt i forbindelse med 
generalforsamlingen til Dencker af formand Andy Vels Jensen, til venstre, og til Søndberg af næstformand Erik Ljunggren. 

M u s e u m s i n s p e k t ø r 
B e n j a m i n  A s m u s s e n , 
M u s e e t  f o r  S ø f a r t  i 
Helsingør, rundede general-
forsamlingen af med et 
s æ r d e l e s  i n t e r e s s a n t 
foredrag om Dansk Asiatisk 
Kompagni (1730-1840), som 
han har skrevet en PhD-
afhandling om. Benjamin 
trak en god linje op for, 
hvordan de h is tor iske 
aktiviteter senere var en 
direkte inspiration for H. N. 
Andersens stiftelse af ØK 
A/S

Pinselørdag, 19. maj, besøgte over 30 medlemmer af ØK 
Klubben Frederiksberg Slot og Petersens Familiehave 
på Pile Allé. Og vi hørte flere sanglige sjæle blandt os 
nynne den gode, gamle schlager, ”Det var på 
Frederiksberg, det var i maj…". Den kender vi alle, 
selvom Walther Kollo´s sang godt nok oprindeligt er tysk 
og det var egentlig Schöneberg i Berlin og ikke 
Frederiksberg, det handlede om.  Det blev en herlig dag i 
maj på Frederiksberg. Se blot denne kommentar til 
dagens arrangør, Maria O. M. Jensen fra en af 
deltagerne, Jørgen Hansen: ” Tak Maria for det 
vellykkede besøg på Frederiksberg, og det oversteg 
vores forventninger”.      
                     ELJ

Aftenen sluttede traditionelt af med Runchels berømte 
rijstaffel – og intens, hyggelig dialog.�               ELJ

Det var på Frederiksberg.....

Kurator m.m. for Frederiksberg Slot, Axel Vermehren, til højre var en yderst kompetent guide i slottets mange hjørner og 
forunderlige rum.  (Foto: Jens Mortensen + Erik Ljunggren)

Dagens ældste deltager, Svend Jagd til højre, fortæller her 
Maria O. M. Jensen, at han var taget hjemmefra allerede kl. 7 
morgen for at nå frem i tide – så måtte han også vente en god 
times tid før, vi andre dukkede op.
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