Referat af VVG generalforsamling den 29 -3 - 2017
afholdt i Glostrup Fritidscenter
Fremmødte: 11, heraf 8 aktive
Dagsorden ifølge lovene

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

ad 1)

Jørgen valgt til dirigent, han konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidig.

ad 2)

Annie oplæste bestyrelsens beretning, beretningen blev godkendt.

ad 3)

Bent gennemgik det omdelte regnskab, underskud på 6.197,61 kr, beholdning
på 22.710,61. Regnskabet blev godkendt.

ad 4)

Næstformand, kasserer og menige medlemmer var på valg.
Herdis afgik som næstformand, og meldte sig ud af bestyrelsen, Bent genvalgt som
kasserer. Eva afgik som menigt medlem, havde kun lovet os et år i bestyrelsen.
Forsamlingen takkede Herdis og Eva for deres arbejde i bestyrelsen.
Jes, Poul Erik og Bjarne blev alle genvalgt som menige medlemmer.
Preben Jensen fra vennekredsen, som var mødt op til generalforsamlingen, blev
valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem, godt gået Preben.
Herefter består bestyrelsen af 6 medlemmer, og indtil videre er ingen valgt til
næstformand.
Kirsten Andersen blev genvalgt som revisor, og Jørgen blev valgt til revisor suppleant.

ad 5)

Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingentet fra 150 kr til 200 kr, for at være bedre
rustet til at klare de fremtidige udfordringer angående faldne medlemstal.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget..

ad 6)

Ingen indkomne forslag.

ad 7)

Eventuelt startede med at forsamlingen, på Bjarnes opfordring gav Herdis et varmt bifald
for hendes store indsats i bestyrelsen gennem mange år.
Herefter startede Ulla en diskussion om hvordan vi kan forny os, hun løftede ikke sløret,
men ville skrive et ide katalog til bestyrelsen.
Følgende input til opfordringen:
Preben: Vi burde oftere bruge flere instrumenter når vi akkompagnere solister, og synge
noget mere moderne.
Annie: Angående yngre aktive har vi det svært, VVKøbenhavn har haft unge sangere til at
optræde, men de vender ikke tilbage, vi henvender os åbenbart til de mere modne.
Jes: Hvad kan vi gøre, vi i bestyrelsen mangler at få et spark så vi kan forny os, ser frem til
at vi kan få nye input.

Bjarne: Vi skal ha' fat i unge / yngre som er aktive musikkere.
Jes: Målgruppen er måske nærmere de 50 til 60 årige.
Er det den rigtige måde vi fordeler vores viseaftener på ?.
Ulla: Vil gerne have emner til viseaftener som aktive så selv byder ind på,
og ikke skal opfordres til at deltage i.
Bjarne: De aktive skal selv vælge hvad de har lyst til at give ved et emne.
Annie: Vi har i denne sæson manglet navne på viseværter i god tid, så viseværterne har haft problemer
med at få styr på hvem der skulle synge hvad.
Ulla: Vil gerne ha' at der måske kan gå op til 2 år før et valgt tema er klar til fremførelse.
Efter denne til tider heftige debat, hvor vi kom langt omkring, sluttede generalforsamlingen.
Vi takkede Jørgen for fint at ha' styret forsamlingen gennem forløbet, og Jørgen takkede for at vi
havde opført os pænt.
Efter generalforsamlingen afholdt vi et mindre hulemøde.
Ref: Bent

