
Årsberetning 2018   

 

Visens Venner i Taastrup holdt ordinær generalforsamling i Kulturcentret, Poppel 

Alle 12 lokale 3 2630 Taastrup onsdag d. 14.marts 2018 kl. 19.00 og Søren D 

Sørensen valgtes som dirigent. Steen Hamann blev valgt som formand for en etårig 

periode, mens Ruth Kristensen blev valgt til sekretær. Steen Vigholt, Else Hansen og 

Ulla Olsen valgtes som bestyrelsesmedlemmer, og Helle Jensen og Jan Jørgensen 

blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Arne Lundgaard blev genvalgt til revisor, 

mens Ole Bay Jensen blev valgt til revisorsuppleant. 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 4 almindelige bestyrelses-

møder og et ekstraordinært møde. Bestyrelsens ansvar og daglige opgaver er, at 

planlægge og gennemføre foreningens aktiviteter som afholdes i årets løb.  

Bestyrelsen har løbende igennem året arbejdet med at tilrette foreningens 

Ansvarsfordeling, således at de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver især, kan 

varetage sit arbejdsområde, hvorved alle arbejdsopgaver bliver løst til gavn for alle i 

foreningens virke. Da vores formand Steen Hamann afgik ved døden i efteråret, blev 

alle hans opgaver fordelt, blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bent Andersen 

blev i den forbindelse konstitueret som formand.  

I årets løb har vi afholdt 7 viseaftener. 

I januar var Bent Andersen visevært og der var ikke noget tema. 

I februar var Kirsten Nielsen visevært med temaet Franske viser på dansk. 

I marts var Renè Wiinblad visevært med gæster fra VV Køge og temaet var Frække 

og lystige viser og flirt mellem kønnene. 

I april var Steen Hamann og Ruth Kristensen viseværter og temaet var En rundtur i 

filmens og syngespillenes verden. Endvidere var der gæsteoptræden af Philippa 

Cold, Per Jellum og Jacob Beck.  



I september var Steen Vigholt visevært med gæsterne Lars Kanit og Mogens Hansen 

og der var ikke noget tema. 

I oktober var Ulla Olsen visevært og temaet var Spil dansk. Gæstesolisterne var 

Optimis, bestående af Allan Høier og Erik Axel Wesberg og deres optræden 

omhandlede Benny Andersen og Halfdan Rasmussens liv og levned. 

I november var Bent Andersen visevært med temaerne Min bedste vise, Min 

sjoveste vise og udenlandske sange og evergreens. 

Det har været en dejlig og vellykket sæson, og vore mange trofaste medlemmer har 

fået noget for pengene og repertoiret har været meget afvekslende. Vores mange 

dygtige aktive har ligeledes fået prøvet sig af i mange sammenhænge og været 

meget på scenen.  

Vi har været på udeoptræden hos VV Amagerland, hvor Renè Winblad, Lissy Kehlet 

Henriksen, Ruth Kristensen, Bent Andersen, Kirsten Dahl, Birthe Kestenholz, Agnete 

Rytter og Ane Juul høstede stort bifald. 

Ruth Kristensen, Kirsten Nielsen og Agnete Rytter har optrådt på Torstorp og Birkhøj 

Plejecentre. 

Endvidere har Ane, Lissy, Rene, Birthe og Vibeke underholdt Under uret i Taastrup 

Kulturcenter. 

Ingegerd Hennelund og Bent Andersen har optrådt på Plejecentret Henriksdal. 

Endvidere skal vi takke alle vore mange hjælpere for deres store indsats for 

foreningen med borddækning, oprydning, hjemmeside, foto, videooptagelse, 

sanghæfter, indbydelser, billetsalg m.m. Uden deres store hjælp kunne vores 

forening ikke fungere. STOR TAK. 

I årets løb er bestyrelsesmedlem Else Hansen desværre blevet sygemeldt og 

suppleant Helle Jensen er indtrådt som konstitueret bestyrelsesmedlem.  

I sommerpausen var de aktive med ledsager på den årlige skovtur, som gik til 

Bakken, hvor vi spiste på Den hvide Hest, og vi dernæst var inde at se og høre 

syngepigerne i Bakkens Hvile. Det var meget spændende og lærerigt.  

Endvidere vil vi benytte lejligheden til at sige velkommen til det nye aktive medlem i 

VVT Jørgen Abel, mens vi har måttet sige farvel til Bent Rasmussen, Kirsten Dahl og 



Ole Bay Esbensen, som ikke længere havde den fornødne tid til rådighed, mens Alf 

Jørgensen fortsat er sygemeldt.  

I alt er vi pr. 31. december 2018 204 medlemmer. En lille tilbagegang på 12, hvilket 

åbner adgang til at optage nye medlemmer. 

Bestyrelsen d. 6. marts 2019  

 

 

 

 


