REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT)
MANDAG DEN 1. APRIL 2019 KL. 19.00 I KULTURCENTRET, POPPEL ALLÉ 12, LOKALE 3,
2630 TAASTRUP.

Den konstituerede formand Bent Andersen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var 29 deltagere i
generalforsamlingen, alle stemmeberettigede.
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.
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. marts 2019. 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:
Karin Riis og Karen Kjær blev valgt til stemmetællere, idet der ikke var andre forslag.
Ad 3. Bestyrelsens beretning:
Dirigenten gav ordet til den konstituerede formand Bent Andersen, som gjorde opmærksom på, at
beretningen var sendt ud til medlemmerne i forvejen. Bent Andersen læste herefter årsberetningen op.
Dirigenten takkede Bent for oplæsningen og 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.
Herunder nævnte Ingrid blandt andet, at kontingentindtægten var blevet lidt større grundet forhøjelsen af
kontingentet, at VVT havde haft en indtægt på udeoptræden på kr. 7.500, og Ingrid takkede de aktive, der
havde været ude at optræde i VVT’s regi.
Fra Høje Tåstrup Kommune havde vi fået et tilskud på kr. 3.000 og fra Nordea-Fonden et beløb på kr. 6.500
til køb af nye mikrofoner.
Til skovturen for de aktive var der modtaget et tilskud på kr. 2.000 fra Høje Tåstrup Kommune. Ingrid
gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at deltagerne i skovturen selv betaler en del af udgifterne hertil.

Hvad angår indtægten på salg af smørrebrød nævnte Ingrid, at det her drejede sig om et forholdsvis lille
beløb.
Posten Diverse udgifter var mindre i regnskabsåret 2018 end i regnskabsåret 2017, idet Ingrid i
regnskabsåret 2017 havde fået en ny pc’er, hvilket jo så ikke var tilfældet i regnskabsåret 2018.
Under udgifter nævnte Ingrid endvidere, at posten musikudstyr/lyd fortrinsvis dækkede over honoraret til
Lars Green/Stefan, der styrer lyden på vore viseaftner.
Som det fremgik af regnskabet, var der i regnskabsåret 2018 et overskud på kr. 11.320,79, hvilket var fint i
forhold til regnskabsåret 2017, og Ingrid håbede, at forsamlingen syntes, at regnskabet for 2018 var et pænt
regnskab. Forsamlingen klappede!
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:
Ingrid fik atter ordet og oplyste vedrørende budgettet for regnskabsåret 2019, at VVT indenfor de seneste 2
måneder havde fået 14 nye medlemmer. Endvidere gjorde Ingrid opmærksom på, at vi ikke kan forvente
noget tilskud fra Nordea i regnskabsåret 2019. Det forventede overskud for regnskabsåret 2019 er kr. 1.100.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, som i parentes bemærket ikke skal godkendes af
generalforsamlingen
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 følgende:
Den konstituerede formand Bent Andersen var villig til valg som formand for 1 år (for at komme ind i den
rigtige rytme med valg af formand i lige årstal) og spurgte, om der var andre forslag, dette var ikke tilfældet,
og Bent Andersen blev valgt som formand. Steen Vigholt stillede op til posten som næstformand, der var
ikke andre forslag, og Steen Vigholt blev valgt som næstformand. Ingrid Arlnæs var på valg som kasserer og
var villig til genvalg, der var ikke andre forslag, og Ingrid Arlnæs blev genvalgt som kasserer. Sekretær Ruth
Kristensen var ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem Ulla Olsen var på valg og var villig til genvalg. Konstitueret bestyrelsesmedlem Helle
Jensen var villig til valg som bestyrelsesmedlem, og René Wiinblad stillede op til posten som
bestyrelsesmedlem.
Dirigenten spurgte, om andre stillede op til disse poster, dette var ikke tilfældet, og Ulla Olsen, Helle Jensen
og René Wiinblad blev således genvalgt/valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsessuppeant Jan Jørgensen var på valg og var villig til genvalg, dirigenten spurgte, om andre stillede
op til disse poster, og Karen Kjær stillede op til posten som bestyrelsessuppleant. Der var ikke andre, der
stillede op til posterne som bestyrelsessuppleanter, og Jan Jørgensen og Karen Kjær blev således
genvalgt/valgt som bestyrelsessuppleanter.
Valg af revision:
Revisor Arne Lundgaard var på valg og var villig til genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre, der
stillede op til denne post, dette var ikke tilfældet, og Arne Lundgaard blev således genvalgt som revisor.
Revisorsuppleant Ole Bay Esbensen var ikke villig til genvalg til posten som revisorsuppleant. Ebbe Jensen
stillede op til denne post. Dirigenten spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til denne post, dette
var ikke tilfældet, og Ebbe Jensen blev således valgt som revisorsuppleant.
Herefter sammensætter bestyrelse og revision sig som følger:
Bestyrelse:
Formand Bent Andersen
Næstformand Steen Vigholt
Kasserer Ingrid Arlnæs
Sekretær Ruth Kristensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Olsen
Helle Jensen
René Wiinblad
Bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant Jan Jørgensen
2. suppleant Karen Kjær.
Revision:
Revisor Arne Lundgaard
Revisorsuppleant Ebbe Jensen.
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.
Dirigenten sagde, at han og hans selskab nyder viseaftnerne ”sammen med jer kunstnere” og takkede de
aktive mange gange for deres indsats.
Herefter fik Bent Andersen ordet. Bent fortalte, at der var kommet mere ”gang i den” igen, der er humør på,
når vi mødes og forbereder viseaftnerne, og vi har også mange (nye) ting i støbeskeen. Bent nævnte også, at

mange havde påtaget sig nye praktiske og administrative opgaver, efter at vor tidligere formand Steen
Hamann var afgået ved døden.
Endvidere læste Bent anmeldelsen af den seneste viseaften op, og Bent vil sende anmeldelsen til Taastrup
Avis. Bent spurgte i denne forbindelse, om der var flere, der ville påtage sig at skrive anmeldelser af
viseaftnerne, men dette var ikke tilfældet. Endelig oplyste Bent, at der havde været 180 deltagere i den
seneste viseaften.
Endelig gjorde Bent opmærksom på problemerne med vort bestillingssystem og oplyste, at vi arbejdede på
sagen.
Dirigenten spurgte, om der var flere bemærkninger under Eventuelt, dette var ikke tilfældet, og Bent fik
atter ordet og takkede deltagerne i generalforsamlingen for god ro og orden og for, at de var kommet til
generalforsamlingen. Endvidere takkede Bent dirigent Søren D. Sørensen for god og kompetent ledelse af
generalforsamlingen og overrakte Søren D. Sørensen en vingave.
I aftenens løb blev fællessangene ”Skærslipperens forårssang” og ”Man bli’r så glad, når solen skinner”
ligeledes sunget.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.40.
Referent: Ruth Kristensen

Taastrup, den 17. april 2018

Dirigenten godkender hermed referatet af generalforsamlingen den 01-04-2019.
Mvh.
Dirigent Søren D. Sørensen
Formand Bent Andersen godkender ligeledes referatet.

Bestyrelsen fra venstre Karen Kjær, Steen Vigholt, Helle Jensen, Jan Jørgensen, Ruth Kristensen, Bent
Andersen, Rene Wiinblad og Ingrid Arlnæs. Ulla Olsen var fraværende.

