
 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP 

(VVT) ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, 

TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. 

 

 

Konstitueret formand Bent Andersen bød velkommen til generalforsamlingen. Derefter sang alle 

fællessangen: ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”. Der var 43 stemmeberettigede til stede på 

generalforsamlingen. 

 

Ad 1. Valg af dirigent: 

 

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 

 

Der var ingen andre forslag til dirigent, og Søren D. Sørensen blev derfor valgt. 

 

Søren D. Sørensen takkede for valget, bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede, at 

formalia var i orden. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne indkaldes med 21 dages varsel til 

medlemmerne og var lovligt indkaldt ved skrivelse dateret 9. februar 2017. Dagsordenen var 

korrekt i henhold til vedtægterne. 

 

Der var ingen indsigelser imod lovligheden af generalforsamlingens afholdelse. 

 

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere: 

 

Keld Riis og Finn Jensen blev valgt til stemmetællere, idet der ikke var andre forslag. 

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning: 

 

Dirigenten gav ordet til den konstituerede formand. Bent Andersen gjorde opmærksom på, at 

beretningen var sendt ud til medlemmerne i forvejen, og Bent læste herefter beretningen op. 

 

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde bemærkninger til beretningen. 

 

Alf Jørgensen oplyste, at det var Erik Juul, som havde hjulpet ham, da han var visevært. Bent tog 

dette til efterretning. 

 

Der var ikke flere bemærkninger til bestyrelsens beretning, som herefter blev taget til efterretning af 

generalforsamlingen. 

 

Ad 4. Godkendelse af regnskab: 

 

Ingrid Arlnæs fik ordet, og da regnskabet var udsendt i forvejen, blev det ikke gennemgået i sin 

helhed, men Ingrid omtalte enkelte poster.     

 

Ingrid nævnte bl.a., at der var et underskud i regnskabet og sagde i denne forbindelse, at posten 

Musikudstyr/lyd inkluderer professionel lydmand til viseaftnerne, det koster hver gang kr. 

2.200/2.400, hvilket bliver til et ret stort beløb for en samlet visesæson. Endvidere nævnte Ingrid, at 

posten Udgifter bar dækker de vand/øl, som de aktive, praktiske medlemmer får i forbindelse med 



 

klargøring før og oprydning efter en viseaften. Differencen på indtægter og udgifter på smørrebrød 

skyldes, at VVT har en lille fortjeneste herpå. 

 

Der var ikke modtaget opkrævning på Kodaafgift endnu, denne kommer med på næste års regnskab. 

 

Div. Kontingenter – ligeledes mangler kontingent til Visens Venner Damark, dette kommer med på 

næste års regnskab. 

 

Endelig oplyste Ingrid, at VVT har modtaget kr. 3.000 fra Høje Taastrup Kommune i år (2017). 

 

Dirigenten takkede Ingrid for kommentarerne til regnskabet og spurgte, om der var 

spørgsmål/kommentarer til regnskabet.  

 

Lissy Kehlet Henriksen syntes ikke, at udgifterne til Stefans (lydmandens) assistance på 

viseaftnerne er dyre. 

 

Alf nævnte posten Kursus, som han fandt høj. Ingrid oplyste, at denne post også dækkede 

fællesarrangementer, bl. a. også skovtur og pegede på posten Andre indtægter kr. 9.600 under 

Indtægter – dette beløb er, hvad de aktive medlemmer selv betaler for at deltage i 

fællesarrangementer. Alf erklærede sig tilfreds med disse oplysninger.  

 

Dirigenten spurgte, om der var andre spørgsmål/kommentarer til regnskabet – dette var ikke 

tilfældet.  

 

Dirigenten spurgte derefter, 1) om nogen var imod regnskabet, dette var ikke tilfældet, 2) om nogen 

var hverken for eller imod regnskabet, dette var ikke tilfældet.  

 

Regnskabet var således énstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 5. Indkomne forslag: 

 

Der var indkommet 2 forslag til generalforsamlingen: 

 

1) 

Forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse fra kr. 200,00 til kr. 225,00 årligt. Dirigenten 

gjorde opmærksom på, at dette forslag hørte hjemme under punkt 6, ”Fremlæggelse af budget, 

herunder fastsættelse af kontingent”, og dette blev accepteret af generalforsamlingen. 

 

2) 

Forslag fra Merete Nygård: 

 

”Jeg foreslår, at vi afskaffer de levende stearinlys og investerer i nogle batterilys. 

 

Jeg er blevet bekendt med at der er flere, der ikke tåler stearinlysene, og at der sågar er nogen, der 

ikke kan deltage i viseaftnerne af samme grund.” 

 

Dirigenten spurgte, om Merete ville kommentere sit forslag, dette var ikke tilfældet, og dirigenten 

spurgte derefter Bent (konstitueret formand), om han havde nogen kommentarer. 



 

 

Bent spurgte, om det ville være bedre, hvis vi brugte rigtige stearinlys, men det blev oplyst, at dette 

ikke var tilfældet. 

 

Merete oplyste, at flere og flere får luftvejsproblemer, og Birthe Jørgensen, som har været souschef 

på en lungemedicinsk afdeling i 16 år udtalte, at der ifølge lungemedicinerne var mange giftstoffer i 

stearinlys, disse giftstoffer er lige så farlige som cigaretrøg. 

 

Lissy oplyste, at hun havde fået et tilbud på kr. 1.000,00 for 50 batteribloklys, 9 cm høje.  Hertil 

kommer udgiften til batterier, pris kr. 25,00 for 10 stk. Der skal 2 batterier i hvert lys, og batterierne 

vil  kunne holde et år. 

 

Efter en kort konference med bestyrelsen oplyste dirigenten, at bestyrelsen er indstillet på at 

imødekomme forslaget. Denne oplysning blev mødt med klapsalver! 

 

Ad 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent: 

 

Bestyrelsens forslag: 

 

”Kontingentet forhøjes fra kr. 200,00 til kr. 225,00 fra 1. januar 2018”. 

 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budgetforslaget – dette var ikke tilfældet. 

 

Keld Riis foreslog, at kontingentet blev sat op til kr. 250,00, idet beløbet kr. 225,00 var upraktisk i 

de tilfælde, hvor kontingentet blev indbetalt kontant ved indgangen til en viseaften. 

 

Dirigenten spurgte, om der var flere kommentarer – dette var ikke tilfældet. 

 

Der skal altid først stemmes om det mest vidtgående forslag, som i dette tilfælde var en 

kontingentforhøjelse til kr. 250,00. 

 

Afstemningen foregik ved håndsoprækning, der var 43 stemmeberettigede deltagere i 

generalforsamlingen, og 24 stemte for dette forslag.  

 

Det blev således vedtaget at fastsætte kontingentet til kr. 250,00. 

 

Bestyrelsens forslag til en kontingentforhøjelse til kr. 225,00 var således bortfaldet. 

 

Budgetoplægget blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen. 

 

Under en kort pause blev fællessangen ”Skærslipperens forårssang” sunget. 

 

Ad 7. Valg til bestyrelse, revision og suppleant(er): 

 

Dirigenten orienterede om, at ifølge foreningens vedtægter er formand og sekretær på valg i lige 

årstal, og næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. Eftersom formanden er stoppet i utide, 

bad dirigenten generalforsamlingen om dispensation fra vedtægterne, således at der kan vælges en 

formand uden for tur. 



 

 

Denne dispensation blev givet af generalforsamlingen. 

 

Bent oplyste, at bestyrelsen foreslår, at Steen Hamann overtager den 1-årige periode. Dirigenten 

spurgte, om andre stillede op til posten som formand, dette var ikke tilfældet, og Steen Hamann 

blev valgt som formand. 

 

Næstformand Bent Andersen var på valg og var villig til genvalg. Dirigenten spurgte, om andre 

stillede op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Bent Andersen blev genvalgt. 

 

Kasserer Ingrid Arlnæs var på valg og var villig til genvalg. Dirigenten spurgte, om andre stillede 

op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Ingrid Arlnæs blev genvalgt. 

 

Sekretær Ruth Kristensen var ikke på valg.    

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsessuppleanter: 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Steen Vigholt og Ulla Olsen var på valg. 

 

Dirigenten spurgte, om de var villige til genvalg, dette var tilfældet. Dirigenten spurgte herefter, om 

andre stillede op til disse poster, dette var ikke tilfældet, og Steen Vigholt og Ulla Olsen blev 

således genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen foreslog, at Else Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Else var villig hertil, 

dirigenten spurgte, om andre stillede op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Else blev således 

valgt som bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsessuppleanter:  

 

Jan Jørgensen og Helle Jensen stillede op til posterne som bestyrelsessuppleanter, dirigenten 

spurgte, om andre stillede op til disse poster, dette var ikke tilfældet,  og Jan Jørgensen og Helle 

Jensen blev således valgt som bestyrelsessuppleanter. 

 

Valg af revision: 

 

Revisor Arne Lundgaard var på valg, og Arne var villig til genvalg. Dirigenten spurgte herefter, om 

der var andre, der ønskede at stille op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Arne Lundgaard 

blev således genvalgt som revisor. 

 

Revisorsuppleant Vibeke Hamann var på valg, og Vibeke var villig til genvalg. Dirigenten spurgte 

herefter, om der var andre, der ønskede at stille op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Vibeke 

Hamann blev således genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Herefter sammensætter bestyrelse og revision sig som følger: 

 

Bestyrelse: 

Formand Steen Hamann 

Næstformand Bent Andersen 



 

Kasserer Ingrid Arlnæs 

Sekretær Ruth Kristensen 

 

Bestyrelsesmedlemmer:  

Steen Vigholt 

Ulla Olsen 

Else Hansen 

 

Bestyrelsessuppleanter: 

1. suppleant Jan Jørgensen 

2. suppleant Helle Jensen 

 

Revision: 

Revisor Arne Lundgaard 

Revisorsuppleant Vibeke Hamann 

 

Ad 8. Eventuelt: 

 

Dirigenten spurgte, om nogen havde noget på hjerte under dette punkt. 

 

Det blev oplyst, at bestyrelsen havde vedtaget, at entréen til en viseaften blev sat op til kr. 60 for 

medlemmer og kr. 90 for gæster fra og med den 29. september 2017. 

 

Alf gjorde opmærksom på, at det i så fald efter kontingentforhøjelsen ville være billigere ikke at 

være medlem, og efter en kort konference i bestyrelsen meddelte Ingrid, at entréen fra og med  den 

29. september 2017 ville være kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for gæster. 

 

Generalforsamlingen syntes godt om denne løsning. 

 

Dirigenten spurgte, om der var flere kommentarer/spørgsmål under Eventuelt, dette var ikke 

tilfældet, og dirigenten gav herefter ordet til Bent Andersen, som takkede dirigenten for en 

fantastisk god ledelse af generalforsamlingen og overrakte dirigenten en vingave. 

 

Steen Hamann takkede for valget som formand og for god ro og orden og takkede ligeledes 

deltagerne i generalforsamlingen for, at de var kommet. 

 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.55. 

 

Til slut blev fællessangen: ”Man bli’r så glad, når solen skinner” sunget. 

 

Referent: Ruth Kristensen 

 

Taastrup, den   31.  marts 2017 

 

Det referat med underskrifter af Søren D. Sørensen og Bent Andersens er hos  

Sekretær Ruth Kristensens  

…………………….............               ….....................………………….... 

Dirigent: Søren D. Sørensen                Konstitueret formand Bent Andersen 



 

 

 

 

 


