Årsberetning 2017
Visens Venner i Taastrup holdt ordinær generalforsamling i Medborgerhuset, Store
sal, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup, den 15. marts 2017 og Søren D.
Sørensen valgtes som dirigent. Steen Hamann blev valgt som formand i en etårig
periode og Ruth Kristensen var ikke på valg som sekretær, Steen Vigholt, og Ulla
Olsen genvalgtes til bestyrelsen, Else Hansen valgtes som bestyrelsesmedlem og
Helle Jensen og Jan Jørgensen blev valgt som suppleanter. Kasserer Ingrid Arlnæs og
Næstformand Bent Andersen var på valg og blev genvalgt. Arne Lundgaard blev
genvalgt til revisor og Vibeke Hamann til revisorsuppleant.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 7 almindelige
bestyrelsesmøder. Bestyrelsens ansvar og daglige opgaver er at planlægge og
gennemføre foreningens aktiviteter der afholdes i årets løb.
Bestyrelsen har udarbejdet beskrivelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmers
arbejdsområde, således at man hver især kan varetage sit arbejdsområde, dog er
det god skik og pli at hjælpe hinanden over grænsen, når det skønnes nødvendigt
bl.a. i sygdoms- eller lignende tilfælde.
Den 8. og 9. april 2017 var der gjort klar til kurset - Er scenen nu også din?
En workshop med Bente Kure og Leif Ernstsen som kom og underviste såvel de
aktive sangere som akkompagnatørerne – Vi skulle lære at komme endnu længere
udover scenekanten. Et vellykket kursus med 20 deltagere pr. dag.
Vi har i 2017 haft 7 meget vellykkede viseaftener, som såvel bestyrelsen som vore
aktive på scenen glæder sig meget over, og vi er også meget glade for den
tilfredshed, der kommer til udtryk fra de mange af vore medlemmer, som er til
stede i salen på de enkelte viseaftener. Det gennemsnitlige fremmøde til viseaftener
ligger på ca. 185 personer
Vi har i sæsonens løb haft besøg af flere gode optrædende, i januar af Jon Hollesen
og hans gruppe. På viseaftenen den 3. marts Kriblede og krablede det alle vegne,
det var Anni Vraa og aktive. Bent Andersen var visevært den 31. marts, hvor vi
havde besøg af Visens Venner på Amagerland med Tom Aggerholm, Annette
Lindholm, Jørn Schlichting og Ivy Parsbæk. Bent have også besøg af Rikke Tjørring og
Per Rasmussen.

Den 28. april var det Ebbe Jensen og hans hold af aktive der sluttede med en
forrygende afslutning på forårssæsonen med sit sømandstema.
Den 29. september var Steen Vigholt visevært, og vi havde besøg af Lille Palle.
Den 27. oktober var Ebbe Jensen visevært med vores egne aktive og programmet
startede med besøg af formanden for Høje Taastrup kommunes Fritids- og
kulturudvalg, Merete Schellsbeck, der kunne meddele og motivere, at Høje Taastrup
kommune - efter indstilling fra Visens Venner - af organisationen CON AMORE var
udnævnt til årets amatørkulturkommune med en pris, der blev overrakt ved en
festaften på Kulturmødet på Mors. En repræsentant fra CON AMORE motiverede
også pristildelingen og ledsagede motiveringen med kr. 8.000 til glæde for vores
forening. Stor applaus fra forsamlingen!
På november måneds viseaften var Ulla Olsen og Ruth Kristensen viseværter og vi
havde et meget spændende set-up, som dog var prøvet før, nemlig en blanding af
Ungdomsskolen, Musikskolen og VVT's egne solister.
Første halvdel var tilegnet de unge, og det var meget opløftende at konstatere, at de
havde udviklet sig både harmonisk og rytmisk siden de sidst var på besøg. De var
også blevet mere scenevante og havde selv medbragt en fremragende konferencier
med stort potentiale.
Derfor var det jo fint at begynde med "Den er fin med kompasset" selvom det var en
alternativ tekst. Programmet med Ungdoms- & Musikskolen i Taastrup sluttede
meget fint af med en klassiker, som alle kendte uanset hårfarve og alder, nemlig
"Kald det kærlighed". Der blev sunget igennem, og det var lige før hårene rejste sig
på armene.
På alle viseaftnerne var vore egne aktive naturligvis også på scenen.
Endvidere skal vi takke alle vore mange hjælpere for deres store indsats for
foreningen med borddækning, oprydning, hjemmesider, foto, sanghæfter,
indbydelser, billetsalg m.m. Uden deres store hjælp kunne vores forening ikke
fungere. STOR TAK.
Så vil vi benytte lejligheden til at sige velkommen til 2 nye, aktive medlemmer i VVT,
nemlig Kirsten Dahl, som akkompagnerer sig selv på guitar, når hun synger sine
dejlige viser, og Ole Bay Esbensen, en dygtig pianist. De har begge været på scenen
og høstet stor applaus fra vort lydhøre publikum. Vi er glade for, at I har sluttet jer til
vores kreds af aktive, og vi håber, at I føler jer godt tilpas i VVT.

En optælling af foreningens medlemmer viser ved årets slutning, at der er 216
medlemmer, hvoraf 35 er aktive medlemmer.
Bestyrelsen den 1. februar 2018

