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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP
(VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET,
TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP.

Formand Preben Elle Hansen bød velkommen til generalforsamlingen. Inden selve
generalforsamlingen mindedes Preben Janek Drabowicz, som var afgået ved døden i sommeren
2015. Derefter sang alle fællessangen: Nu er dagen fuld af sang, og der blev vist en video,
udarbejdet af Bent Andersen, der viste, hvorledes en viseaften forberedes.
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 29. januar 2016, og at
dagsordenen var korrekt i henhold til vedtægterne.
Der var ingen indsigelser imod lovligheden af generalforsamlingens afholdelse.
Ad 2. Valg af 2 stemmetællere:
Ellen Volfing og Hanne Hansen blev valgt til stemmetællere.
Ad 3. Bestyrelsens beretning:
Søren D. Sørensen gjorde opmærksom på, at bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt i forvejen.
Søren D. Sørensen spurgte, om der var nogen, der havde bemærkninger til beretningen.
Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsens beretning 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 nævnte enkelte poster.
Entréindtægterne var lidt større end budgetteret, dette skyldtes bl. a. ekstra indtægter på viseaftenen
med Jan Schou.
Ingrid gjorde opmærksom på, at posten Udeoptræden under indtægter var ret stor, det er dejligt, at
udøvende fra VVT har været så meget ude at optræde, og Ingrid nævnte ligeledes, at udgifterne i
forbindelse hermed var tilsvarende større.
Vedrørende posten Gæstesolister under udgifter nævnte Ingrid, at vi i 2015 bl.a. havde haft Jan
Schou samt Bente Kure og Leif Erntsen på besøg.
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Posten musikudstyr/lyd omfattede bl.a. udgiften til vor lydmand, Stefan, udgiften er her kr. 15.000
pr. sæson.
Hvad angår Koda oplyste Ingrid, at vi havde fået afslag fra Høje Taastrup Kommune vedrørende
betaling af denne afgift, da VVT’s formue er for stor.
Posten forsikringer dækker nu også digitalt tyveri.
Under punktet Kursus udtalte Ingrid, at det er godt, at de udøvende gerne vil på kursus for at
dygtiggøre sig. Endvidere har der været afholdt et førstehjælpskursus.
I balancen er der en post på Skyldige omkostninger, dette beløb dækker bl.a. vort kontingent til
VVD (Visens Venner Danmark) og betaling for viseblad.
Søren D. Sørensen udtalte, at det var en god gennemgang af regnskabet og spurgte, om der var
spørgsmål til regnskabet. Dette var ikke tilfældet.
Der var 41 stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen.
Søren D. Sørensen spurgte derefter, 1) var nogen imod regnskabet, dette var ikke tilfældet, 2) var
nogen hverken for eller imod regnskabet, dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev énstemmigt
godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:
Det blev i denne forbindelse oplyst, at barsalget på Kulturcentrets foranledning er overgået til
Kulturcentret.
Søren D. Sørensen spurgte, om der var spørgsmål til budgettet, dette var ikke tilfældet.
Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver uændret.
Budgetoplægget blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Ad 7. Valg til bestyrelse, revision og suppleant(er):
Formand Preben Elle Hansen var på valg, Søren D. Sørensen spurgte, om Preben var villig til
genvalg, dette var tilfældet. Søren D. Sørensen spurgte herefter, om andre stillede op til denne post,
dette var ikke tilfældet, og Preben blev således genvalgt som formand.

Næstformand Bent Andersen var ikke på valg.
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Kasserer Ingrid Arlnæs var ikke på valg.
Sekretær Ruth Kristensen var på valg, Søren D. Sørensen spurgte, om Ruth var villig til genvalg,
dette var tilfældet. Søren D. Sørensen spurgte herefter, om andre stillede op til denne post, dette var
ikke tilfældet, og Ruth blev således genvalgt som sekretær.
Valg af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsesmedlemmerne Steen Vigholt, Steen Hamann og Ulla Olsen var alle på valg.
Søren D. Sørensen spurgte, om de alle var villige til genvalg, dette var tilfældet. Søren D. Sørensen
spurgte herefter, om andre stillede op til disse poster, dette var ikke tilfældet, og Steen Vigholt,
Steen Hamann og Ulla Olsen blev således alle genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsessuppleanterne Else Hansen og Lissy Kehlet Henriksen var begge på valg, Søren D.
Sørensen spurgte, om de begge var villige til genvalg, dette var tilfældet. Søren D. Sørensen spurgte
herefter, om der var andre, der ønskede at stille op til disse poster, dette var ikke tilfældet, og Else
Hansen og Lissy Kehlet Henriksen blev således begge genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
Valg af revision:
Revisor Arne Lundgaard var på valg, Søren D. Sørensen spurgte, om Arne var villig til genvalg,
dette var tilfældet. Søren D. Sørensen 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, Søren D. Sørensen spurgte, om Vibeke var villig til
genvalg, dette var tilfældet. Søren D. Sørensen 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 Preben Elle Hansen
Næstformand Bent Andersen
Kasserer Ingrid Arlnæs
Sekretær Ruth Kristensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Vigholt
Steen Hamann
Ulla Olsen
Bestyrelsessuppleanter:
Else Hansen
Lissy Kehlet Henriksen
Revision:
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Revisor Arne Lundgaard
Revisorsuppleant Vibeke Hamann
Fællessangen Gå med, gå med blev sunget.
Ad 8. Eventuelt:
Søren D. Sørensen spurgte, om nogen havde noget på hjerte under dette punkt.
Arne Lundgaard udtalte, at det havde været et forrygende år og syntes, at den viste video var
fremragende – den beskriver, hvilket stort arbejde en viseaften kræver.
Arne foreslog, at viseværterne fik bedre betingelser, at viseværten byder velkommen og synger
skålsangene. Aftenen bør stå i viseværtens tegn. Preben kan så slutte aftenen af. Endvidere spurgte
Arne, hvorfor VVT ikke har sin egen slagsang, som vi kunne starte med, der er mange poeter i
foreningen.
Vedrørende generalforsamlinger nævnte Arne, at der ikke var så mange ”menige” medlemmer til
stede, ud af de 41 deltagere i dette års generalforsamling var de 23 aktive medlemmer.
Arne foreslog, at man fremover kunne invitere til kl. 18.00 – spise et par stykker mad eller lignende
sammen – deltagerne kunne selv betale herfor – derefter kunne man begynde på
generalforsamlingen kl. 19.00 og så have en gæstetaler kl. 20.00 (f.eks. Benny Andersen), og en
god aften kunne således slutte kl. 22.00.
Anni mente, at det var en mulighed at mødes kl. 18.00 med spisning, Benny Andersen ville nok
være lidt for dyr at engagere, men 2-3 udøvende kunne måske optræde lidt efter
generalforsamlingen.
Lissy oplyste, at de udøvende på den kommende viseaften den 4. marts ville blive fulgt på vej med
Lissys bemærkninger, således at publikum kunne se den røde tråd i programmet.
Preben takkede Arne for forslaget og syntes, at Arnes forslag lyder godt. Bestyrelsen vil drøfte
forslaget på et bestyrelsesmøde.
Preben spurgte, om der burde være flere eller færre gæstesolister på vore viseaftner, og Anni
bemærkede hertil, at hun fandt fordelingen af viseaftner med og viseaftner uden gæstesolister tilpas.
Ruth nævnte, at bestyrelsen udover videoen udarbejdet af Bent Andersen var begyndt på flere nye
ting, bl.a. får nytilkomne, evt. kommende solister/akkompagnatører nu tildelt en mentor, som kan
støtte dem i deres første tid i foreningen, og som de nytilkomne altid kan henvende sig til i
tvivlsspørgsmål.
Ruth efterlyste i denne forbindelse, at også aktive udenfor bestyrelsen påtog sig denne opgave.
Det samme gjaldt opgaven som visevært. Det er dejligt, at René har påtaget sig at være visevært den
1. april, og at Alf vil være visevært den 28. oktober.
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Endelig nævnte Ruth, at der vil være kursus med Jon Hollesen for de udøvende den 9. og 10. april
med henblik på viseaftenen den 29. april.
Preben takkede for god ro og orden og takkede ligeledes deltagerne i generalforsamlingen for, at de
var kommet.
Søren D. Sørensen spurgte, om flere ønskede ordet under Eventuelt.
Dette var ikke tilfældet, og Søren D. Sørensen erklærede kl. 20.00 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
Taastrup, den

marts 2016

Det underskrevne dokument findes hos sekretær Ruth Kristensen
……………………
……………………………….
Dirigent: Søren D. Sørensen
Formand: Preben Elle Hansen

