
 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP 

(VVT) ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 19.00 I KULTURCENTRET, POPPEL ALLÉ 

12, LOKALE 3, 2630 TAASTRUP. 

 

 

Formand Steen Hamann bød velkommen til generalforsamlingen. Der var 39 deltagere i 

generalforsamlingen, alle stemmeberettigede. 

 

Ad 1. Valg af dirigent: 

 

Steen Hamann oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 

 

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

 

Derefter sang alle fællessangen: ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”. 

 

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

formalia var i orden. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægternes paragraf 8 afholdes inden 

udgangen af maj måned og indkaldes med 21 dages varsel til medlemmerne, og 

generalforsamlingen var således lovligt indkaldt ved skrivelse dateret 7. februar 2018. Dagsordenen 

var korrekt i henhold til vedtægterne. 

 

Der var ingen indsigelser imod lovligheden af generalforsamlingens afholdelse, og Søren D. 

Sørensen erklærede herefter afholdelsen af generalforsamlingen for lovlig. 

 

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere: 

 

Hanne Jensen og Karen Kjær blev valgt til stemmetællere, idet der ikke var andre forslag.  

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning: 

 

Dirigenten gav ordet til formanden. Steen Hamann  gjorde opmærksom på, at beretningen var sendt 

ud til medlemmerne i forvejen. 

 

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

 

Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsens beretning var således 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 pegede bl.a. på Con-Amore-prisen på  kr. 8.000, som Visens Venner i Taastrup havde 

modtaget. 

 



 

Under udgifter nævnte Ingrid, at posten musikudstyr fortrinsvis dækkede over honoraret til Lars 

Green/Stefan, der styrer lyden på vore viseaftner. Under posten Kursus nævntes kurset med Bente 

Kure og Leif Erntsen. 

 

Sluttelig sagde Ingrid, at vi ville bestræbe os på at få et bedre regnskabsresultat for året 2018.  

 

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

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 eenstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 5. Indkomne forslag: 

 

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen: 

 

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

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 

 

Der var ingen forslag om ændring af kontingentet. Søren D. Sørensen spurgte, om der var nogen 

indvendinger imod kontingentet, dette var ikke tilfældet, og Søren D. Sørensen spurgte ligeledes, 

om der var nogen, der var hverken for eller imod, dette var heller ikke tilfældet.  

 

Det uændrede kontingent var således eenstemmigt godkendt.  

 

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

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsessuppleanter: 

 

Dirigenten oplyste, at formand Steen Hamann var på valg og var villig til genvalg og spurgte, om 

der var andre forslag, dette var ikke tilfældet, og Steen Hamann blev genvalgt som formand. 

 

Dirigenten oplyste, at sekretær Ruth Kristensen var på valg og var villig til genvalg og spurgte, om 

der var andre forslag, dette var ikke tilfældet, og Ruth Kristensen blev genvalgt som sekretær. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Steen Vigholt, Ulla Olsen og Else Hansen var alle på valg og var villige 

til genvalg. 

 

Dirigenten spurgte, om andre stillede op til disse poster, dette var ikke tilfældet, og Steen Vigholt, 

Ulla Olsen og Else Hansen blev således genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

 

Næstformand Bent Andersen og kasserer Ingrid Arlnæs var ikke på valg. 

 



 

Bestyrelsessuppeanterne Jan Jørgensen og Helle Jensen var på valg og var villige til genvalg, 

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

og Helle Jensen blev således genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 

 

Valg af revision: 

 

Revisor Arne Lundgaard var på valg og 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 ønskede ikke genvalg. Det blev oplyst, at 

Ole Bay Esbensen stillede op til posten som revisorsuppleant.  Dirigenten spurgte, om der var 

andre, der ønskede at stille op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Ole Bay Esbensen blev 

således valgt 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 Ole Bay Esbensen 

 

Ad 8. Eventuelt: 

 

Dirigenten spurgte, om nogen havde noget på hjerte under dette punkt og gjorde samtidig 

opmærksom på, at der ikke kan vedtages noget under punktet Eventuelt. 

 

Der var ingen bemærkninger under punktet Eventuelt, og dirigenten gav herefter ordet til Steen 

Hamann, som takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte dirigenten en 

vingave. Ligeledes overrakte Steen Hamann en vingave til den afgående bestyrelsessuppleant 

Vibeke Hamann. 

 



 

Steen Hamann takkede for god ro og orden og takkede ligeledes deltagerne i generalforsamlingen 

for, at de var kommet. 

 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.25. 

 

Senere på aftenen blev fællessangene ”Skærslipperens forårssang” og ”Man bli’r så glad, når solen 

skinner” sunget. 

 

Referent: Ruth Kristensen 

 

Taastrup, den 18. marts 2017 

 

 

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

Dirigent: Søren D. Sørensen               Formand Steen Hamann 

 

 

 

 


