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Foreningen Jazzkanalen driver fortsatte drift af Jazzkanalen - Nordsjællands 
Jazzradio. Driften er støttet med midler fra Radio/TV-nævnet, om lidt vil 
kassereren fremlægge regnskabet, men jeg kan nævne at, vi formår at have et 
fornuftigt resultat. 
 
Vi har i lighed med tidligere år, haft et godt samarbejde med andre 
foreninger inden for jazz, videreformidle lokale begivenheder, bragt 
reportager fra lokalsamfundet og jazzlivet i det nordsjællandske – blandt 
andet Hopcreek jazzfestival i Humlebæk.  
 
Der har været samarbejde med f.eks. 
livejazz ved Fredensborg Smukkest 
sommerfest i august sammen med 
Fredensborg Jazzklub. Vi har lige som 
foregående år bragt indslag om Jazz i 
Rosenhaven i Hillerød og Jazz på Øresund 
hos ForSea Ferries. Vores daglige 
Jazzkalender får også formidlet live jazz på 
de lokale spillesteder i Nordsjælland. 
 
Programmæssigt levere vi fortsat en 
varieret flade med både blandet musik, 
tema udsendelser og lokalt stof. Men vi har 
desværre sendt Flemming Olsen på 
pension. Efter eget ønske er han stoppet 
med at producerer udsendelser. Vi har dog 
fortsat glæde af tidligere programmer der 
bliver genudsendt fra tid til anden.  
 
På de sociale medier er vi både ude på 
Facebook med aktuelt 675 følgere og på 
Instagram med 131 følgere. Mange af dem 
på Instagram er dog selv branchefolk, men 
med til at være en del af netværket. I 
fremtiden håber jeg at vi også kan gøre 
mere brug af video opslag på SoMe, da 
dette er et værktøj, som ser ud til at give 
lidt ekstra respons. 
 
Lyttertallet kender vi af gode grunde ikke, 
men vi kan trække lidt statisk fra 

 
John Macko sammen med Maria Montell 

på Hopcreek jazzfestival. 

 
 

Tak til Flemming Olsen for hans tid på 
Jazzkanalen. 
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netradioen. Her må man dog fratrække en 
del zappere og internet snavs, men en 
times udsendelse midt på dagen, kan godt 
have op til et par hundrede aflytninger - 
der har været registret ca. 35 samtidige 
lyttere. Så ud fra kendskabet til at netradio 
aflyttes af ca. 15 % af befolkningen, er det 
nok ganske tilfredsstillende, selv om det er 
svært at vurdere hvad der skal være 
succeskriteriet. 
 
Ellers vil jeg blot sige tak for alles fortsatte 
gode opbakning og det gode humør. Uden 
jer, var der ikke nogen Jazzkanalen. Det 
her er teamspirit.  
 
Også tak til Radio Humleborg som vi lejer 
os ind hos. Uden dem, kunne vi ikke levere 
den kvalitet som vi formår at drive frem. I 
fællesskab får vi løst de tekniske 
udfordringer som opstår undervejs. Men 
ellers er vi ganske up to date med 
teknikken, selv om noget af det 
efterhånden har lidt år på bagen. Det 
fungerer jo stadig væk.  
 
Hvis vi er heldige, kan det være at vi i det 
kommende år finder tid til at istandsætte 
og i gang sætte den mixer, som står på 
depotet. Det kunne jeg personligt godt 
tænke mig at vi får prøvet af. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Daniel Jørgensen 
Formand, 20. februar 2023. 

 
Ulf Carling ved livejazz hos Fredensborg 

Jazzklub, der er en del af Jazzkanalen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


