
 

 
Årsberetning  2015 
 
Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00  afholdt foreningen Visens Venner i Taastrup 
ordinær generalforsamling i Medborgerhuset, Store sal, Taastrup Hovedgade 71, 
2630 Taastrup med 43 deltagere. Søren D. Sørensen valgtes som dirigent. 
 
Næstformand Ulla Olsen var på valg til bestyrelsen og genopstillede, men ønskede 
ikke at fortsætte som næstformand i foreningen. Bestyrelsen foreslog derfor Bent 
Andersen som nyt bestyrelsesmedlem og næstformand i bestyrelsen. Bent Andersen 
blev efterfølgende valgt som foreslået. Kasserer Ingrid Arlnæs var på valg og blev 
genvalgt som kasserer. Til bestyrelsen genopstillede og valgtes således endvidere 
Steen Vigholt, Steen Hamann og Ulla Olsen. 
 
Foreningens formand Preben Elle Hansen og sekretær Ruth Kristensen var ikke på 
valg til bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Else Hansen og Lissy 
Kehlet Henriksen.     
 
Bestyrelsens ansvar og daglige opgaver er at planlægge og gennemføre foreningens 
aktiviteter og der afholdes i denne forbindelse i årets løb 2-3 bestyrelsesmøder, der 
drejer sig om de organisatoriske opgaver i foreningen samt 2-3 bestyrelsesmøder, der 
drejer sig om planlægningen af foreningens underholdnings- og sceneaktiviteter.  
 
Bestyrelsen har af hensyn til det praktiske daglige arbejde udarbejdet beskrivelser 
med en fordeling af  arbejds- og ansvarsområder for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen ønsker her ved årets udgang at rette en stor tak til alle foreningens aktive 
medlemmer, som i det daglige medvirker ved forberedelse og gennemførelse af 
viseaftenerne. Tak til såvel viseværterne som til hvert medlem, der optræder som 
sanger eller akkompagnatør, stiller op og rydder bort, medvirker ved udarbejdelse og 
trykning af materialer, ved administration og økonomi samt ved styring af  EDB og 
foreningens hjemmeside, 
 
Tak til jer alle sammen ! 
 



 
 
 
Vi har i 2015 gennemført 7 vellykkede viseaftener. Bestyrelsen og vore aktive på 
scenen glæder sig meget over den tilfredshed, der kommer til udtryk fra de mange af 
vore medlemmer, som ved deres store fremmøde er til stede i salen på de enkelte 
viseaftener. Tak !  
 
Ved nogle af årets viseaftener suppleres vore egne aktive sangere og akkom- 
pagnatører af udefra deltagende gæsteoptrædende. Alle vore gæster har i årets løb på 
viseaftenerne underholdt med et program, som både har været festligt og fornøjeligt. 
 
Flere af vore aktive medlemmer har i lighed med tidligere år ved forskellige 
lejligheder også været udeoptrædende, f.eks. på plejehjem og andre steder. 
 
I foreningen arbejder bestyrelsen løbende - og med succes - med en personlig 
udvikling af vore aktives ageren på scenen samt med en forbedring i brugen af vort 
scenetekniske udstyr. Der har endvidere i året været gennemført et 
hjertestarterkursus. 
 
Vi har fortsat vort arbejde med udvikling af sceneopsætningen af lyd og lys, og vi har 
til vore viseaftener tilknyttet en dygtig scenemester og en professionel lydmand, som 
vi takker for god medvirken ved afvikling af vore viseaftener.  
 
Foreningens hjemmeside er i årets løb blevet væsentligt forbedret og kan ses på 
nutidens forskellige moderne elektroniske udstyr, ligesom vore dygtige fotografer 
optager såvel stillbilleder og videoer af vore forestillinger, som efterfølgende kan 
vises på vores hjemmeside. Vi takker alle, som medvirker i disse aktiviteter, for den 
gode indsats.  
 
En optælling af foreningens medlemmer viser, at der i 2015 fortsat er tilkommet  nye 
medlemmer. Antallet af medlemmer efter tilgang/afgang udgør således ved årets 
slutning i alt 234, hvoraf de 39 er aktive medlemmer på scenen.  
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