
        Referat af VVG’s generalforsamling den 9-3-2016 start kl. 19.10 

                           afholdt i Glostrup Fritidscenter 

  
                      Fremmødte: 12 personer 
 
 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 
  
1. Valg af dirigent: 
 Flemming blev valgt til dirigent. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning:  

Bestyrelsens beretning blev læst op af Annie. 

Viseaftner: 

Januar: Far og sønner. Deltagere: Bjarne, Ib, Helle og Jes. Akkompagneret af: Svend, Bent H., 
Jørgen og Jes. Visevært: Ulla. 
Februar: Visens Venner Furesø. Vores egne: Bente L., Poul Erik, Jette og Annie. 
Akkompagneret af Svend, Jørgen og Claus. Visevært: Herdis. 
April: Dette er ikke giro 413, med Bjarne, Poul Erik, Herdis, Eva, Bent H., Bente, Svend, 
Annie, Nicolai og Jette. Akkompagneret af Svend, Claus, Jørgen, Nicolai, Bent og Bjarne. 
Visevært var Jes. 
September: Guido Paevatalu og Andy Sundstrøm. Vores egne: Vibeke, Bjarne og Nicolai. 
Akkompagneret af: Claus, Nicolai, Jørgen og Bjarne. Visevært: Jes 
Oktober: Visens Venner i Køge. Herdis, Eva, Flemming og John, Svend, Bent H., Eva, Jørgen 
Flemming og John. Visevært: Bjarne. 
December: ”Visen er skrevet af Thommas Kjellerup” og Jul. Deltagere: Annie, Bent H., Eva, 
Herdis, Jes, Jette, Nicolai og Vibeke. Viseværter var Bent H. og Annie. Akkompagneret af 
Svend, Jørgen, Bent H., John, Flemming, Jes og Nicolai. 
 
Underholdning andre steder: 

4. Februar: VViG underholdt Codan Pensionistklub inde i Codan hus. Solister var: Herdis, 
Annie og Jes. På klaver: Claus. 
15. marts var der Lysfest i Glostrup. Herdis, Annie og Claus deltog. 
15. april var vi inviteret til VV Nordsjælland. Deltagere: Annie, Herdis, Bente, Svend og Jes. 
30. april Bent og Helle på besøg i Nordsjælland. 
24. september var vi i Sibeliusparken og underholde i pensionistklubben. Herdis, Bjarne, 
Annie og Svend. 
Derudover har Annie igen deltaget på Visens Skibs sommertogt med underholdning på 
havnekajerne. 
Kulturnat: 
Vi deltog som vanligt i Kulturnatten i Præstegården. Deltagere: Jørgen, Jette, Svend, Herdis, 
Bjarne, Ulla, Nicolai og Jes. 
Aktive: 
Vi har fået 2 nye aktive, John og Flemming, der både synger og spiller henholdsvis bas og 
guitar. Det har givet nyt liv til foreningen. Vi har desværre også mistet en pianist. Claus har 
valgt, at han ikke længere ønsker at spille til os. Helle holder pause, da hun er temmelig meget 
arbejdsramt. Vi glæder os til at se hende tilbage, når hun igen får tid. 
 
 
 



Hulemøder: 

Vi har det godt, faktisk er det mange år siden vi har haft så hyggelige og udbytterige 
hulemøder, og det gælder både når vi er mange og få. 
Belært af tidligere års erfaringer har vi afholdt flere ekstra hulemøder op til viseaftenen med 
Thomas Kjellerup og Jul, hvor vi havde ”Band” (Bent, John og Flemming) med på flere af 
viserne. 
Den gode stemning på disse arbejdsmøder har lagt grunden til de gode hulemøder vi har i dag. 
Vi har lyst til at synge. 
 
Sommerfest: 
Festudvalget, som bestod af: Lise og Jørgen samt Tom og Herdis havde haft travlt med 
planlægningen af sommerfesten, som blev afholdt, søndag den 30. august 2015. 
Det var tredje gang det skete i Smørum, også denne gang under hyggelige former. 
Der var 27 deltagere. Alle havde selv drikkevarer med til maden. 
Vi startede med en velkomstdrink og lidt snacks, Lise og Jørgen havde sørget for anskaffelsen 
af en lækker buffet som var fra ”Osteforretningen” Peter Bangs Vej 73-75 – den var utrolig 
lækker og veltillavet. 
Derefter fik vi kaffe og kringle, på den overdækkede terrasse, da vejret var til det. 
Der blev også plads til et par fællessange – solosange og underholdning af Ulla og Bjarne. 
Efter nogle dejlige timer sluttede festen kl. ca. 20,30. 
Festudvalget siger tak for hjælpen til oprydning. 
 
Foreningsunionen. 

Poul Erik er vores repræsentant i Foreningsunionen. Der blev og bliver arbejdet med bla. 
Aktiviteter ril Glostrups Byjubilæum. 
 
Blad. 
Vi er gået ud af bladets 23. årgang og lever stille. Der bliver skrevet efter samme koncept som 
det har været skrevet i mange år. Noget nyt blod og inspiration er ønskeligt. 
Det var optimalt om det var vores vennekreds der skrev anmeldelserne i bladet og ikke de 
aktive der anmeldte sig selv. 
Vi skal måske se på andre veje at gå. Et blad hver halve sæson eller ??? 
Forslag og initiativer er meget velkommen. 
Måske kunne man komme dertil hvor bladet blev lavet som en side på hjemmesiden, som 
løbende blev suppleret med nye indlæg og anmeldelser. En debat om dette var ønskelig. 
 
Facebook. 

På Facebook har vi fået oprettet en lukket gruppe for alle medlemmer af Visens Venner i 
Glostrup. 
Eva er administrator og det er i skrivende stund 10 medlemmer. 
Det er et fint forum af lufte sine meninger og forslag i, samt følge med i en eventuel debat. 
Jo flere der er med, jo mere nuanceret bliver debatten. 
 
Generelt: 

Vi er ikke ret meget ude og optræde, en af årsagerne kan være at vi er for lidt synlige. 
Vi har stadig et godt forhold til Glostrup Kommune og Bibliotek og i særdeleshed Søren 
Rasmussen der bare altid sørger for, at det bliver stillet borde og stole op til viseaftnerne og i 
det hele taget opfylder vores ønsker. Tak for det. 
 
På bestyrelsens vegne. 
Herdis, Jes og Annie 
 

 Kommentarer – Nyt input debat til bladet – så det kunne blive lidt mere spændende, Jes 
spurgte. 
Bladet kunne måske kun udkomme 2 gange om året. 



Bjarne vil gerne bruge hjemmesiden noget mere – problem er dem som skal have tilsendt 
blad. 
Facebook gruppen kunne måske udvides til også, at gælde vennekredsen. 
Nicolai synes, at det har været en værdi, at der sendes blad ud til hvert arrangement. 
Herdis mener, at det er uoverskueligt at et blad omhandler flere viseaftner. 
Annie – bladet er også en god reklame når det deles ud på flere offentlige steder. 
Jes – efterlyste nyt blod i bladgruppen. 
Flemming synes, at Facebook kunne bruges her. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab: 

Regnskabet – overskud på kr. 1.776,41 -  godkendt 
 
4. Valg af bestyrelse og revisor:  

Valg af bestyrelse – formand og menige på valg. 
 Kirsten modtog genvalg som Revisor  
 Eva træder ind som menigt medlem. Alle er valgt 
 
5.  Fastsættelse af kontingent:  

Kontingentet på kr. 150 pr. medlem blev bibeholdt. 
 
6.  Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 
 
7.   Eventuelt: 
 Bestyrelsen har foreslået, at man betaler for viseaftnerne og kontingent på en gang 

d.v.s. kr. 150 + 180 i alt kr. 330 pr. sæson. 
Nicolai foreslog, at der betales 2 gange om året. 

 
Hvordan bliver vi mere synlige? 
John fortalte, at man kan lægge optagelse med de aktive ud på Facebook eller YouTube. 
 
Svend talte om at lægge information på biblioteket og lign. 
Bjarne – vi er i gang med at lave en ny folder 
Jes forslår, en åben Facebook side. 
Flemming meldte sig til at deltage i facebook arbejde. 
Annie spørger om hvem der har lyst til at optræde ude der er for få der melder sig. 
Flemming foreslog, at holde generalforsamlingen i forbindelse med en viseaften. 
Jes synes vi er for dårlige til, at kommenterer hvordan de optrædende klarede sig, og det 
samme gælder bestyrelsens arbejde, Jes kom med en blomst til Annie – som tak for hendes 
arbejde. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Slut kl. 20.50. 
 
  
 

Flemming Nyvang 
(dirigent) 

15. april 2016 
 
 
 Bent Holm     Herdis Kvarnø 
   Referent         referent 


