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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT)
ONSDAG DEN 12. MARTS 2014 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP
HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP.
Der var 44 stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen. Der var således 44 stemmer.
Formand Preben Elle Hansen bød velkommen til generalforsamlingen, og inden selve generalforsamlingen
sang alle fællessangen: Nu er dagen fuld af sang.
Ad 1. Valg af dirigent:
Preben Elle Hansen 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 og konstaterede, at formalia var i orden, generalforsamlingen var i
henhold til vedtægterne lovlig indkaldt ved skrivelse dateret 14. februar 2013, og dagsordenen var korrekt i
henhold til vedtægterne.
Der var ingen indsigelser imod lovligheden af generalforsamlingens afholdelse.
Ad 2. Valg af 2 stemmetællere:
Ingelise Hansen og Kirsten Nielsen blev valgt til stemmetællere.
Ad 3. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning var udsendt i forvejen. Ingen af de tilstedeværende ønskede, at beretningen blev læst
op.
Søren D. Sørensen spurgte, om der var nogen, der havde kommentarer til beretningen eller til det
medlemsår, vi har haft.
Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen..
Ad 4. Godkendelse af regnskab:
Regnskabet var udsendt i forvejen.
Preben Elle Hansen knyttede nogle kommentarer til regnskabet og udtalte bl.a., at bestyrelsen har gjort sig
umage for ikke at bruge flere penge end vi får ind. Herudover nævnte Preben, at vi i 2013 kun havde haft 6
viseaftner imod de sædvanlige 7.
Søren D. Sørensen spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.
Dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev eenstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5. Indkomne forslag:
Søren D. Sørensen oplyste, at der ifølge formanden ikke var indkommet nogen forslag.
Ad 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:
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Preben Elle Hansen knyttede nogle kommentarer til budgettet og nævnte i denne forbindelse, at vi ud over
de sædvanlige 7 viseaftner i 2014 ville afholde et jubilæumsarrangement den 1. juni 2014 i anledning af
foreningens 30-års fødselsdag. Til dette formål var der under punktet Visefestivaler, fællesarr. afsat kr.
10.000 i budgettet. Herudover har foreningen søgt Underskudsgaranti hos Høje Taastrup Kommune.
Endvidere nævnte Preben, at kasserer Ingrid Arlnæs udarbejder et regnskab for hver enkelt viseaften, således
at vi hele tiden kan følge med i foreningens økonomiske status.
Hvad angår de opsparede midler henviste Preben til rubrikken ”Cashflow i året” nederst på siden.
Søren D. Sørensen spurgte, om der var forslag til budgettet.
Arne Lundgaard udtalte, at VVT er en lille, velhavende forening, som havde haft en formue på små 60.000
kroner i mange år, og Arne spurgte, om vi ikke skulle bruge nogle af pengene til jubilæet – det er ikke
relevant at have så mange penge liggende.
Preben sagde, at det var godt, man gav foreningen lov til at bruge nogle penge, men holdningen i bestyrelsen
er, at vi skal være lidt forsigtige, ind imellem har vi brug for penge til teknisk udstyr, hvortil Arne svarede,
at han ikke ville binde bestyrelsen op på noget, det var bare en idé.
I forbindelse med jubilæumsfesten spurgte Bent Rasmussen, en af vore trofaste tilhørere, om det var et åbent
eller lukket arrangement, hvortil Steen Hamann svarede, at det af hensyn til pladsbegrænsningen var et
lukket arrangement.
Søren D. Sørensen oplyste, at foreningen kan henvende sig til Folkeoplysningsudvalget og Nordea-fonden
vedrørende tilskud.
Arne Lundgaard nævnte, at foreningen før havde søgt Nordea-fonden, som havde givet tilskud til sangbøger,
pengene var endnu ikke brugt hertil, derfor ville det blive svært at få tilskud fra Nordea-fonden igen.
Ulla Olsen oplyste, at foreningen havde tæret på pengene, men at vi ikke havde kunnet finde ud af at lave en
sangbog, og Preben tilføjede, at resten af ”sangbogspengene” bliver brugt i 2014.
Hvad angår fastsættelse af kontingent oplyste Preben, at bestyrelsen ikke foreslår nogen
kontingentforhøjelse.
Ingen af generalforsamlingsdeltagerne udtrykte ønske om en kontingentforhøjelse!
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 7. Valg til bestyrelse, revision og suppleant(er):
Formand Preben Elle Hansen var på valg, Søren D. Sørensen spurgte, om andre stillede op til denne post,
dette var ikke tilfældet, og Preben blev således genvalgt som formand.
Sekretær Ruth Kristensen var på valg, Søren D. Sørensen spurgte, om andre stillede op til denne post, dette
var ikke tilfældet, og Ruth blev således genvalgt som sekretær.
Valg af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsessuppleanter:
Følgende stillede op til posterne som bestyrelsesmedlemmer:
Steen Vigholt
Vibeke Hamann
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Steen Hamann
Søren D. Sørensen spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til posterne som
bestyrelsesmedlemmer, dette var ikke tilfældet, og Steen Vigholt, Vibeke Hamann og Steen Hamann blev
således genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Else Hansen og Lissy Kehlet Henriksen stillede op til posterne som suppleanter, Søren D. Sørensen spurgte,
om der var andre, der ønskede at stille op til posterne som suppleanter, dette var ikke tilfældet, og Else
Hansen og Lissy Kehlet Henriksen blev således genvalgt som suppleanter.
Valg af revision:
Arne Lundgaard stillede op til valg til posten som revisor, Søren D. Sørensen spurgte, om der var andre, der
ønskede at stille op til posten som revisor, dette var ikke tilfældet, og Arne Lundgaard blev således genvalgt
som revisor.
Bent Andersen stillede op til posten som revisorsuppleant, Søren D. Sørensen spurgte, om der var andre, der
ønskede at stille op til posten som revisorsuppleant, dette var ikke tilfældet, og Bent Andersen blev således
genvalgt som revisorsuppleant.
Efter en lille pause gik generalforsamlingen over til
Ad 8. Eventuelt:
Børge Ladefoged bragte en hilsen fra Annelise Rosenby, som ved et uheld ved Metroen havde brækket
venstre fod, og Børge redegjorde for sygdomsforløbet – det går bedre nu, og Annelise regner med at komme
som tilhører til vor viseaften den 28. marts.
Søren D. Sørensen takkede for Børges indlæg og spurgte, om nogen havde bemærkninger hertil – dette var
ikke tilfældet.
Fællessangen Gå med, gå med blev sunget af forsamlingen.
Søren D. Sørensen spurgte, om der var flere indlæg til punktet Eventuelt.
Arne Lundgaard spurgte, om foreningen havde nogle visioner hvad angår fremtidige viseaftner og
understregede, at dette ikke var ment som en kritik af de nuværende viseaftner.
Preben Elle Hansen udtalte, at det er rigtigt, at vi skal have visioner, og at vi ønsker at udvikle foreningen,
men dette har også noget med alder at gøre, der kommer ikke unge mennesker i vor forening,
Lissy Kehlet Henriksen udtalte, at det ikke var så nemt at være ny i foreningen, men Lissy følte, at hun var
blevet pænt modtaget.
Endvidere sagde Lissy, at vi i april måned får besøg af Visens Venner i Køge, som vil udfylde hele aftenen,
vi skal derfor ikke selv forberede nogen optræden denne aften, og et hulemøde i april er derfor viet en
brainstorming, hvor de aktive vil forsøge at komme med nye idéer.
Ulla oplyste, at VVT aldrig før har overladt en hel viseaften til en anden viseforening.
I denne forbindelse spurgte Lissy det publikum, der var til stede på generalforsamlingen, om, hvor meget det
betyder, at det udelukkende er vore egne udøvende, der er på scenen kontra udefra kommende gæstesolister.
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Der kom ikke entydige svar på dette spørgsmål, men en af vore trofaste tilhørere, Bent Rasmussen, udtalte,
at viseaftnerne bliver bedre og bedre, og at de aftner, hvor det udelukkende var VVT’s egne udøvende, der
var på scenen, har været gode.
Bent Rasmussen (VVT) udtalte, at det er lidt deprimerende, at der kun er plads til én vise for hver af vore
egne udøvende, når vi har gæstesolister, og Alf Jørgensen mente, at der kun burde være gæstesolister hver
anden viseaften, og at en gæstesolists navn ikke bør holdes hemmeligt.
Kristian Skovrup mente, at det var et problem, at der ikke kom unge ind i foreningen, og Kirsten Nielsen
udtalte i denne forbindelse, at vi flere gange havde haft unge (fra Musikskolen og Ungdomsskolen) til at
optræde for os.
Kirsten nævnte endvidere vor ønskekasse, som ikke bliver brugt ret meget, i denne kasse kan der både
lægges ønsker om specielle kunstnere og specielle viser.
Søren D. Sørensen nævnte muligheden for et fællesarrangement med Ungdomsskolen og VVT på Taastrup
Teater.
Merete Nygaard udtalte, at de udøvende fra VVT kommer længere frem på scenen end de unge fra
Ungdomsskolen, som man ikke kunne se. Endvidere mente Merete, at vi kun skal have gæstesolister på i en
halv time, og at vi skal passe på, at foreningen ikke uddør med vor generation.
Preben kommenterede spørgsmålet om gæstesolister med, at han i bestyrelsen vil arbejde for, at VVT’s egne
udøvende får mere tid på scenen og at vi ikke skal have så mange gæstesolister
Ingelise Hansen nævnte, at VVT for nogle år siden havde haft en viseaften med et forløb i lighed med det,
VVKøge skal opføre til VVT’s viseaften i april. VVT kunne måske gøre noget lignende igen, som VVT
måske kunne opføre også andre steder. Der skal jo øves meget på en sådan opførelse.
Ruth Kristensen udtalte, at bestyrelsen vil tage Ingelises forslag op til overvejelse og sagde desuden, at VVT
af nye tiltag i efteråret 2013 havde en underviser/instruktør navnlig med henblik på vor oktoberfest 2013,
hvor hovedparten af undervisningen gik ud på forestillingens regi frem for det rent stemmemæssige, som der
så vil blive undervist i på et kursus i efteråret 2014. Endvidere understregede Ruth, at vi forsøger at gøre
viseaftnerne så varierede som muligt.
Søren D. Sørensen udtalte, at det var dejligt, at der var kommet så mange idéer frem på generalforsamlingen
og spurgte, om flere ønskede ordet under Eventuelt.
Dette var ikke tilfældet, og Søren D. Sørensen erklærede kl. 20.20 generalforsamlingen for hævet.
Preben takkede Søren D. Sørensen for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte Søren D. Sørensen
en vingave.
Til slut blev fællessangen: At samles, skilles ad, sunget.
Referent: Ruth Kristensen

