
Generalforsamlings referat VViG d. 13-3-2019 

Formanden, Annie, bød velkommen. (13 frem mødte) 

Pkt. 1/ Ulla blev valgt til Dirigenten og konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 

og erklærede den dermed for lovlig. 

Pkt. 2/ Formanden fremlagde Bestyrelsens beretning. (er lagt på hjemmesiden) Den blev 

godkendt. 

Pkt.3/ Regnskab. På grund af kassererens personlige forhold i forbindelse med flytning, var 

regnskabet ikke færdigt. Af samme grund var Bent H. ikke til stede. Bestyrelsen anbefalede 

forsamlingen at tage dette til følge og forsamlingen fulgte opfordringen.  

Pkt. 4/ Valg. 

På valg var: Kasser, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer. 

Kassereren blev genvalgt. 

Næstformand Poul Erik. 

Almindelige bestyrelsesmedlemmer: 

Preben, Bjarne, Jes. 

Pkt./5 Kontingent: Uændret 200 kr. 

Pkt. 6. Indkomne forslag: Ingen. 

Pkt. 7/ Eventuelt. Annie orienterede om vores marketings tiltag. 

Almindelig samtale om opsætning af plakater og fotografering i salen til brug på hjemmesiden og 

på plakater. Annette tilbød (blev presset?) til at forsøge sig. Ulla foreslog at katalogisere vores 

beholdning af diverse effekter såsom visebøger og andre effekter i vores besiddelse. Bestyrelsen 

vil herefter vurdere hvordan vi skal håndtere eventuelle udlån af effekterne. 

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte og gik herefter over til normalt Hulemøde. 

 

 

Beretning 2018 
Viseaftner: 

Januar: Gæster: Halfdanskerne 

Aktive: Eva og Bent, Poul Erik, Jørgen, Herdis. 

Marts: Gæster: VV-Brønshøj 

Aktive: Poul Erik, Jørgen, Peter, Jes og Annie. 

April: Aktive: Eva og Bent, Bjarne, Jørgen, Vibeke, Nicolai. 

September: Gæster: Ivan og Mette Damgård VV-Århus 

Aktive: Bent, Bjarne, Poul Erik, Jørgen, Herdis 

Oktober: Gæster: Lilian Irlin og Leif Larsen. 

Aktive: Bjarne, Jørgen, Vibeke, Herdis, Jes, 



December: Aktive: Bent og Annie, Bjarne, Jørgen, Vibeke, Herdis, Jes, 

Vi prøvede at lægge en afdeling med fællessange ind, det blev godt modtaget så det vil vi bestræbe 
op på at indføre. 

Preben og Bjarne har spillet i foyeren til flere viseaftner. Dette er blevet godt modtaget af vores 
publikummer. Vi satser på at det kan blive, om ikke et fast indslag, så et jævnligt indslag i aftenens. 

Hulemøder:  

Hulemøder 

Hulemøderne er centrum for Visens Venner i Glostrups virke. Det er her vi lærer hinanden at kende, 
det er her vi øver os, får positiv kritik og gensidig inspiration. Det er her vi holder generalprøver på 
det vi optræder med på viseaftenerne. 

Det er derfor ønskeligt at vi hver især prioriter at komme til møderne, Og det gør vi. Der er et stabilt 
fremmøde og der er en god stemning.  

 

Sommerarrangement:  

Vi havde en utrolig hyggelig sommerfest, rigtig dejlig mad, der var fremstille af en af Anettes 
kollegaer. 
Der var lige fra starten en god stemning, og alle (næsten) bød ind med optræden på de skrå brædder. 
En stor tak til: Kokken, Poul Erik, Ulla, Anette, Preben og alle andre. 
Måske gider vi godt igen. 
 
Kursus  

Der blev i 2018 ikke afholdt kurser i VViG regi. 

Poul Erik deltog på Ryslinge højskole. 

Jes deltog i Master Class i Sæby. 

Underholdning andre steder.  

VV-Frederikssund. Bent, Annie og Jes. 

VV-Ballerup. Bent, Annie og Jes. 

Ældresagen Brøndby. Bent, Bjarne, Annie, Poul Erik og Jørgen 

Lokalt værtshus i Taastrup. Bjarne og Preben. 

Musikcafe Blistrup. Nicolai 

Dals Ed, Sverige. Nicolai. 

VV-København. Nicolai, Annie. 

Bøger og Kuriosa Østerbro. Nicolai. 

Visens Skib: Annie. 8 koncerter. Jes 2 koncerter 

Gevninge Aktivitetsdag: Jes 

Spil Dansk.  

Ingen koncert. 

Kulturnat:  

Ingen koncert pga. stedet.  

Blad.  



Gentagelse fra sidste år: Bladet lever et roligt, kedeligt, regelmæssigt liv. Det udkommer til tiden og 
husker vores medlemmer på at nu er der igen en viseaften. Der er omtale af forrige viseaften, 
omtale af vores kommende gæster, og hvis redaktionen er i hopla, en omtale af kontingentbetaling 
og generalforsamling. 

Da redaktionen påtog sig opgaven for en del år siden, var der et løfte fra de aktive om jævnligt at 
levere stof, - dette efterlyses kraftigt. 

Hjemmeside: 

Lever som sædvanligt sit stille liv, med diverse opdateringer (når jeg får nogle), vi kunne godt 
bruge en der har lidt mere forstand på det end mig. 

Markedsføring. 

Bestyrelsen har i slutning af året igangsat nogle initiativer med henblik på at få flere medlemmer 
ind i foreningen. Det være sig publikummer som aktive. 

Initiativet giver tilsyneladende et positivt resultat. Der har været flere indmeldelser og vi ser 
muligheden for flere aktive næste år. 

Det foreløbige resultat skyldes specielt et medlem, Leif Madsen og et bestyrelsesmedlem, Poul Erik 
Pedersens omfattende benarbejde. 

Bestyrelsen har flere planer men, må erkende at resurserne for tiden er begrænsede så vi tager små 
skridt men, det står enhver frit for at give sig i kast med de stilleliggende planer. 

 

 


