Årsberetning 2016 for Visens Venner Taastrup.
Den 2. marts 2016 holdt Foreningen Visens Venner i Taastrup ordinær
generalforsamling i Medborgerhuset, Store sal, Taastrup Hovedgade 71,
2630 Taastrup og Søren D. Sørensen valgtes som dirigent.
Vores formand Preben Elle Hansen blev genvalgt som formand. Ruth Kristensen blev genvalgt som sekretær. Steen Vigholt, Steen Hamann og Ulla Olsen
genvalgtes til bestyrelsen, mens Lissy Kehlet Henriksen og Else Hansen ligeledes blev genvalgt som suppleanter. Næstformand Bent Andersen og kasserer
Ingrid Arlnæs var ikke på valg.
I regnskabsåret 2016 har været holdt 4 almindelige bestyrelsesmøder samt et
ekstraordinært møde. Bestyrelsens ansvar og daglige opgaver er at planlægge
og gennemføre foreningens aktiviteter, der holdes 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 situationer.

I april måned var alle foranstaltninger gjort klar til at Jon Hollesen skulle komme og undervise såvel de aktive sangere, som akkompagnatørerne. Vi skulle
lære at komme endnu længere udover scenekanten, men beklageligvis havde Jon Hollesen meget kort forinden mistet stemmen og kurset måtte aflyses i
sidste øjeblik.
Vi har i årets løb haft 7 vellykkede viseaftener, som såvel bestyrelsen, som vore
aktive på scenen har været meget glade for. Vores mange medlemmer har ligeledes ved deres store fremmøde, givet udtryk for stor tilfredshed med viseaftenerne.
Det gennemsnitlige fremmøde til viseaftenerne har ligget på ca. 180 personer.

Vi har i sæsonens løb haft besøg af vores tidligere aktive medlem Kirsten Nielsen, Jørn Schlichting og Ivy Parsbæk fra VV Amagerland, Strengedrejerne, Peter Vesth og Kristian Rusbjerg, Per Dahl og Allan Steen samt Elsebeth Gjessing
Hansen, som sang sammen med vores egen Rene Wiinblad.
Endvidere har vores mange dygtige aktive sangere leveret mange fine præstationer sammen med vores dygtige akkompagnatører, hvor man i år har set nye
ansigter bl.a. Ingegerd Hennelund og Arne Jensen som velvilligt har stillet sig til
rådighed, når der var behov for hjælp.
I årets løb har vi også set nye navne som viseværter bl.a. Rene Wiinblad og Alf
Jørgensen som er blevet hjulpet godt på vej af Lissy Kehlet Henriksen.
Endvidere skal vi takke alle vore mange hjælpere for deres store indsats for
foreningen. Uden deres store hjælp kunne vores forening ikke fungere.

STOR TAK.
Desværre måtte vores formand gennem de sidste 5 år i efteråret melde sig ud
af bestyrelsen på grund af sygdom og i stedet måtte Bent Andersen som
næstformand træde til som konstitueret formand indtil generalforsamlingen.
Preben skal have en stor tak for sin indsats gennem årene og det lykkedes bl.a.
til sidst, at få etableret øvelokaler i Medborgerhuset, hvor de aktive sangere nu
øver med deres akkompagnatører og hvor nye konstellationer opstår.
En optælling af foreningen medlemmer viser ved årets slutning, at der er 224
medlemmer, hvoraf 35 er aktive medlemmer.

Bestyrelsen den 9. februar 2017

