
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.24-08-21 som standardbrev. 
Hvis du modtager dette blad senere end mandag den 30-08-21, kan du evt. 
klage til postvæsenet. 

 
Ansvarlig for layout af bladet og hjemmesiden: 
 
Bjarne Christoffersen. Han indgår også i redaktionen sammen med Jes. Bjarne 
kan kontaktes på hjemmeside@visensvenneriglostrup.dk. 
 
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller æn-
dringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.  
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup: 
Fredag d. 29. oktober. 2021 
Fredag d. 3. december. 2021  
 

 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre af-
delinger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en). 

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til 
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.           

Bestyrelsen: 

Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV 
Kasserer: Bent Holm 2084 8203 

 Jes Sindal 2494 9430 
 Preben Jensen 5040 3914 
 Bjarne Christoffersen 2684 2212 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. årgang nr. 2         September 2021 

 
Fredag d. 17. september inviterer vi til  

 

Fællessang med enkelte solister. 
 

Se omtale af hele aftenen inde i bladet. 

 
Vi skal høre alle vores publikummer, 

akkompagneret af Jørgen, Helle, Bjarne og Preben. 
Visevært Annie. 

 

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 
 

 
Entré 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster. 

 

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag d. 6. september 2021 
til søndag d. 12. september 2021. 
 
Husk vores bordbestillingsordning: 
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. 

Ring til:  Bent Holm: 20848203, 
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk 

 

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og 
så, selvfølgelig, jeres gode humør 
 

Vi åbner dørene kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30 
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 18:30. Vi vil have en 

døråbner stående klar. 
 
 



Coronaen er på retur. 
 I håb om at, kommunen letter på restriktionerne for deres lokaler, at alle 
vores visevenner er sluppet igennem og er vaccineret, vil vi invitere til en 
viseaften som før coronaen. Som før er måske så meget sagt, vi vil lade 
denne første aften efter coronaen afvikle som en fællessangsaften. 
Vi vil lægge vægt på samværet, det vil sige vi vil inddrage alle mere i af-
tenens program. I det omfang der er nogle aktive, der ikke kan holde sig 
tilbage, får de lov til at bryde ind med enkelte solistviser.  
Vi får hjælp af Helle Juul Sørensen som vil dele klaverakkompagnemen-
tet med Jørgen. 
Vores aktive, med hjælp fra Erik Lund-Nielsen, vil skiftes til at synge 
for. 
Annie er visevært og vil styre aftenen med sin sædvanlige søde og ven-
lige, men faste hånd. 
Vi glæder os til at fylde salen med lyden af jeres optimistiske, vellydende 
stemmer. 
 
Følgende viseaftner. 
Fredag d. 29. oktober får vi besøg af ”Henne og vennerne” fra VV i 
Randers. Dem havde vi aftale med for et år siden, men var tvunget til at 
aflyse. 
Fredag d. 3. december afvikler vi som en traditionel Juleviseaften. 
 
Kontingent. 
Efter et kontingent frit år 20/21 er det tid til at betale igen. Betaling kan 
ske på vores konto Nr. 1551-8255318 (husk navn) eller på viseaftenen d. 
17. september direkte til kassereren. Sidste frist for betaling er på Viseaf-
tenen d. 29. oktober. Herefter vil kasseren sende en rykker. 
Vi har haft et kontingentfrit år, men vi har stadig haft vores faste udgifter 
så kasseniveauet er lavt, så vær venlig at indbetale snarest. 
 
For et år siden var kontingentet først normalt, 200 kr. Da vi begyndte at 
aflyse, satte vi kontingentet ned til 100 kr. Hurtigt derefter droppede vi 
kontingentet da alle viseaftner blev aflyst. Det betyder at nogle få nåede 
at betale 200 kr. og nogle nåede at betale 100 kr. og andre igen ingen 
ting. Det har kasseren styr på hvis I ikke selv har det.  

Er i tvivl så kontakt Kasseren på 20848203. 
 
 
 

 
Generalforsamling. 
Der indkaldes hermed til generalforsamling (næsten) i henhold til for-
eningens vedtægter § 10 
Generalforsamlingen afholdes i Solkrogen Sydvestvej 12, onsdag d. 8. 
september 
Efter generalforsamlingen vil der være normalt hulemøde hvor alle er 
velkomne. 
 
§ 10 Generalforsamling  
 
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års 
marts måned. Corona udsat. 
med 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.  
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved 
brev til medlemmerne. 
 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. 
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er 
bestemt i vedtægterne.  
 
Ad. 6. Indkomne forslag. Vedtægtsændring: Indkaldelse til generalfor-
samling sker med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail til medlem-
merne. 
 
 
 

 
 


