Referat af VVG´s ordinære generalforsamling den 14. marts 2018 i Glostrup Fritidscenter

Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer.
Indkaldelsen indeholdt følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Annie bød velkommen til de fremmødte og foreslog Flemming som dirigent.
Ad 1

Valg af dirigent
Flemming blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og konstaterede
derefter, at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og generalforsamlingen lovlig.

Ad 2

Bestyrelsens beretning
Annie fremlagde bestyrelsens beretning, som blev omdelt. Hovedpunkterne var:
viseaftnerne, hulemøderne, sommerarrangementet, kurser, udeoptræden, ”Spil Dansk”
dagen, kulturnatten, lysfesten, foreningsunionen, bladet og hjemmesiden, samt en note
om Facebook, der ligger udenfor bestyrelsens regi.
Herdis påpegede, at en udeoptræden i Vanløse manglede. Det medførte lidt snak om
hvem, der deltog og hvor det konkret var. Det blev afklaret, det var et nytårs arrange
ment i Sct. Georgs Gilderne i Vanløse, hvor Herdis, Annie, Jes og Jørgen optrådte.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt.

Ad 3

Fremlæggelse af regnskab
Bent gennemgik det omdelte regnskab for 2017. Det viser et overskud på kr. 4.370,03.
Han oplyste, at regnskabet ikke var revideret, grundet opgravningsarbejde ved revisor
Kirsten havde det ikke været muligt at mødes. Regnskabet vil blive revideret snarest
muligt. Bent kommenterede, at portoudgiften er faldet i forhold til tidligere år, det
skyldes både et faldende medlemstal men også, at flere medlemmer nu får bladet via
mail.
Der kom spørgsmål til gebyrudgiften, som en del synes, var for høj. Det gav en diskussion om, hvad er det, der betales for og hvad koster det evt. i andre banker. Det vil blive
undersøgt nærmere i bestyrelsen.
Regnskabet blev taget ad notam.

Ad 4

Valg af bestyrelse og revisor
Formanden Annie samt de menige bestyrelsesmedlemmer Poul Erik, Jes, Bjarne og
Preben var på valg, alle blev genvalgt.
Annie oplyste, at bestyrelsen skulle bestå af 7 medlemmer, og at man derfor manglede
en person, bestyrelsen foreslog Flemming Nyvang Petersen, der var villig. Han blev
valgt med akklamation.
Revisor Kirsten Andersen og revisorsuppleant Jørgen blev genvalgt.

Ad 5

Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent (200 kr.) blev vedtaget.

Ad 6

Indkomne forslag
Der forelå ingen forslag.
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Ad 7

Eventuelt
Ulla startede med at fortælle, at det hun havde lovet på sidste generalforsamling, havde
hun endnu ikke fået arbejdet med.
Jes efterlyste en slags repertoire liste fra de aktive, som han kan støtte sig til, når der er
bud efter udeoptræden.
Bjarne arbejder med at forny hjemmesiden, men mangler ideer til indhold.
- Jes foreslog, at starte med forsiden, aktivsiden samt billedsiden fra viseaftener og lade
resten komme på efterhånden.
- Annie påpegede, at diverse links fortsat skulle være der.
- Flemming foreslog at lægge lydfiler med ved de aktive.
Jes oplyste, at Dorte Birch (VVD) havde henvendt sig til Annie, da hun havde hørt et
rygte om, at vores blad (det fælles nordiske viseblad) var ved at lukke. Jes havde
undersøgt det, og fundet frem til hvor rygtet var opstået, det er nu manet i jorden.
Bent henviste til den gode lyd, fra Halfdanskernes anlæg og mente, vi skulle prøve med
bare to front højtalere. Der blev lidt debat om, hvorvidt vores eget anlæg var kraftigt
nok. Det er det nok, så det afprøves den 20. apr.
Bestyrelsen vil arbejde videre med muligheder og problemer omkring lyden.
Annie fortalte, at der er problemer med det nye booking system, så vi ved endnu ikke,
hvilke dage vi kan få salen. Det nye system er mest baseret på, at man har en fast
ugentlig dag, hvilket ikke svarer til vores behov.
Der var ikke flere, der ønskede at komme til orde.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.30.
Herefter var der åbent hulemøde.

Flemming Petersen
dirigent
17. marts 2018

Ulla Christoffersen
referent
16. marts 2018

Korrigeret og suppleret 20. marts 2018, for at undgå eventuelle misforståelser.
UC
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