
 

 

 

Årsberetning  2013 

 
Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 afholdt foreningen Visens Venner i Taastrup 

ordinær generalforsamling i Medborgerhuset, Store sal, Taastrup Hovedgade 71, 

2630 Taastrup.  

 

Bestyrelsens formand Preben Elle Hansen og sekretær Ruth Kristensen var ikke på 

valg til bestyrelsen. Genvalgt til bestyrelsen blev Ulla Olsen, Steen Vigholt, Vibeke 

Hamann og Steen Hamann. Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Else Hansen. 

Ebbe Jensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsessuppleant Ingrid 

Arlnæs opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt som medlem af 

bestyrelsen. Som ny bestyrelsessuppleant opstillede og valgtes Lissy Kehlet 

Henriksen.  

 

Bestyrelsen  planlægger og gennemfører sine daglige arbejdsopgaver således, at der 

afholdes 2-3 bestyrelsesmøder om året, der især drejer sig om de mere 

organisatoriske opgaver i foreningen og derudover 2-3 sæsonplanlægningsmøder, der 

især drejer sig om foreningens kommende underholdnings- og sceneaktiviteter.  

 

Bestyrelsen har af hensyn til afviklingen af de daglige praktiske  opgaver i foreningen 

udarbejdet en skriftlig beskrivelse og fordeling af  ansvarsområderne for hvert enkelt 

bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen finder ved årets udgang anledning til at rette en stor tak til alle de af 

foreningens aktive medlemmer, der i det daglige arbejde medvirker ved forberedelse 

og gennemførelse af  hver enkelt viseaften. Takken retter sig såvel til hver enkelt af 

aftnernes viseværter som til ethvert af de medlemmer, der øver, optræder, 

akkompagnerer, stiller op og rydder bort, medvirker ved salg af mad og drikkevarer, 

ved udarbejdelse og trykning af materialer, styring af administration og økonomi 

samt udarbejdelse og vedligeholdelse af  foreningens hjemmeside.  

 

Tak til jer allesammen. 

 



Der er i årets løb gennemført 6 vellykkede viseaftener. For bestyrelsen er det en 

glæde og fornøjelse at opleve den tilfredshed, der kommer til udtryk hos mange af de 

af  vore visevenner, der møder frem som tilhørere ved de enkelte viseaftener. 

Bestyrelsen vil derfor også gerne rette en tak til vort gode publikum. Ikke mindst 

publikums opbakning  til  vore egne optrædende medfører for disse større lyst til at 

yde endnu mere på scenen.  

 

Ved flere af årets viseaftener er vore egne aktive sangere og akkompagnatører blevet 

suppleret af udefra kommende gæsteoptrædende. Alle vore gæsteoptrædende har 

leveret et program, som både har været festligt og fornøjeligt og samtidigt rigtig godt 

gennemført. 

 

Flere af vore aktive medlemmer har ved forskellige lejligheder i årets løb også været 

udeoptrædende som f.eks. på plejehjem, Frivillighedsdagen og andre steder. 

 

For vore aktive medlemmer blev der på Grundlovsdag den 5. juni afholdt den årligt 

tilbagevendende skovtur, der foregik som en busrundtur i Hedeland med 

efterfølgende sejltur og frokost på Roskilde Fjord. Ligeledes blev der den 11. januar 

2014 afholdt det ligeledes årligt tilbagevendende  julehyggemøde for foreningens 

aktive medlemmer ved en brunch i Kulturcenteret i Taastrup. 

 

I oktober måned  gennemførtes et uddannelseskursus for vore aktive medlemmer med 

skuespilleren Annie Birgit Garde som underviser og regissør for oktober måneds 

viseaften. En viseaften, der blev udformet som en "Oktoberfest" og som høstede 

megen anerkendelse fra vort publikum. 

 

I vor forening arbejder vi fortløbende med dygtiggørelse af vore aktive samt en 

teknisk forbedring  af vor sceneoptræden. Vi har således selv i årets løb bl.a. arbejdet 

med en fortsat udvikling af vor sceneopsætning af lyd og lys, og vi har bl.a. haft 

tilknyttet en medarbejder fra Taastrup Teater til vore forestillinger, ligesom vi har 

indkøbt headsets til brug for vore optrædende under forestillingerne.  

 

En opgørelse over foreningens medlemmer viser, at der i 2013 fortsat er tilkommet  

nye medlemmer. Antallet af medlemmer efter tilgang/afgang udgør omkring 250 ved 

årets udgang.  

 

 

Bestyrelsen 

22. januar 2014 


