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Referat af generalforsamling den 15. maj 2017 i Grønnegadecentret 
Vi indledte med at synge ”kom maj du søde milde” 

 

1. Valg af dirigent 

Lasse Herrguth blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvars-
let. 
 
2. Formandens beretning ved Per Husfeldt 
Året der gik: 

Endnu et år er gået, og jeg håber, I synes som jeg, at det er gået godt. Vi har haft de 

sædvanlige 6 viseaftener, men herudover også en ekstra viseaften i november må-

ned i forbindelse med Hillerød musik- og Teater Festival. Vi havde besøg af Mikael 

Neumann og harmonika virtuosen Lasse Holm. Det var en fin aften, men den gav 

desværre et underskud på nogle tusinde kroner. Jeg tror, vi druknede i det store fe-

stival program.  

Ellers startede vi sæsonen første fredag i oktober måned. 

Vi havde besøg af Balalajka orkesteret dirigeret af Andy Sundstrøm.  Vi havde insi-

steret på, at Guido Paevatalu skulle komme med, og han kom, og med ham også 

Nina Pavlovski, som frydede os med sin fine sopran. Karin Sundstrøm og Lilian Irlind 

spiller også i orkesteret. 

De fik den sidste time af aftenen. Resten af aftenen blev varetaget af vore egne på 

bedste vis. Visevært Per. 

I november måned var det udelukkende vore egne, som optrådte på de skrå bræd-

der, og det gjorde de godt.  

Løjerne blev med stor autoritet styret af Verner Sjøholm.  



 
 

I december måned dukkede julemanden Lasse op i fuldt ornat, og sang selv ”Digter-

jul” af Ida og Bent From, mens resten af juleriet blev overladt til foreningens andre 

aktive.  Blandt andet læste Sisse op af H.C. Andersens ”Grantræet”. 

I februar måned havde vi besøg af den fremragende jazzviolinist Christian Jørgen-

sen, som kom sammen med Mathias Heise, der spillede på kromatisk mundharmo-

nika. Han var helt suveræn, så Toots Thielemans afløser er fundet. Desuden kom en 

dygtig guitarist og en dygtig bas. Det var en flot koncert.  

Vore egne fuldendte aftenen bl.a. var der nogle som med stor tålmodighed blev in-

strueret og styret af Ole Breidahl, vores nye pianist, som er barbershop specialist.  

Det var nu ikke en klassisk barbershop sammensætning, idet der var en pige, Hanne, 

og 2 herrer Arne og Per. Selvom Per følte, at halsen var ”en halv meter nedløbsrør”, 

gik det vist nogenlunde. Sisse havde komponeret aftenen.  

I marts måned havde vi besøg af nogle ”store damer” fra Allerød.  De sang mange af 

de kendte revyviser fra dengang, der var store damer til. Det blev udført med stort 

engagement og styret af Karen Fløe, som også havde sammensat programmet. 

Egentlig skulle Ole have styret aftenen, men pga. Annettes tragiske dødsfald overlod 

Ole roret til Karen Fløe, men Ole var med hele aftenen, meget flot! 

I april måned havde vi besøg af Caroline Fridericksen, sang, og Niels Bugge på guitar. 

Begge konservatorieuddannet. Det var en anderledes aften, hvor salen blev sat til at 

synge 2-stemmigt i et af stykkerne. Ellers var der en del engelske sange og nogle 

danske. Caroline har en fin stemme og Niels spillede dygtigt på guitar, men måske 

var de udenlandske sange lidt for mange, for ikke alle kunne forstå dem. 

Vore egne udfyldte resten af aftenen på bedste vis. Visevært Lise Ravn. 

 

Viseforeningen har haft et par tragiske tab.  I efteråret døde Parno efter i mange år 

at have kæmpet med en kræftsygdom.  

I februar måned døde Annette helt uventet af en hjertesygdom. 

Vi savner dem begge to. Æret være deres minde.  

 

I juni måned fra den 9. til den 11. er der byfest i Hillerød: Hillerød Slotssø Byfest.   

Programmet er meget omfattende. Søndag den 11. juni skal Viseforeningen dirigere 

fællessange på Posen fra kl. 12 til 12.45. Det skal ske under spisning, som vi gør det 



 
 

under vores viseaftener.  Lasse og Sisse vil stå for dette arrangement og Mogens 

spiller til.   

 

Det er en kendt sag, at den danske sang og de danske viser er ukendt for mange 

unge. I dag skal det helst være ”Rap”, POP og Rock. Ved et nyligt afholdt møde for 

Hillerøds ”Kulturfolk”: ”Kulturtræf”, blev viseforeningen opfordret til at tage ud på 

skolerne og lave nogle visearrangementer. Vi vil gerne gøre et forsøg på at introdu-

cere viseverdenen for skoleeleverne, og vi vil derfor tage kontakt til skolernes musik-

lærere og spørger, om det kunne være en god ide. Falder det i god jord, må vi se, 

hvor mange af vore aktive, som er med på den! 

I september måned lørdag den 9. er Visens Venner Hillerød arrangør af Visens Ven-

ner Danmarks landsmøde.  Dette landsmøde afholdes en gang årligt i september 

måned med deltagelse af alle viseforeninger i Danmark. Det kommer til at foregå i  

Frederiksborghallen.  

Det har vist sig at der af og til er tomme pladser og det er synd, fordi dem vil vi gerne 

tilbyde dem på ventelisten. Vi har aftalt med vores webmaster at man får en mail 2 

uger før, at man skal huske at melde fra, hvis man ikke kan deltage. Og 1 uge før vi-

seaftenen, bliver ledige pladser tilbudt dem fra ventelisten.  

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for hyggeligt og givtigt samarbejde. Ikke 

mindst bliver jeres hjælp helt nødvendig til landsmødet i september. 

Og så samler vi ellers kræfter til at gå i gang igen den første fredag i oktober måned.  

Kommentarer til beretningen: 

Flemming: Christian Lodahl bør også mindes her. 

Hanne: Det er en levende forening og du er god til det, Per. 

Judith: 14 dage før er måske lige lang tid nok, kan det ikke være 1 uge før. Per: vi er 

nødt til at have 1 uge, hvis vi skal nå at sende det ud til dem på ventelisten. Men jeg 

tror det er de få, der i dag tilmelder sig i den sidste uge. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 
  



 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det nye viseår 

Kasserer Henning Rønslev fremlagde regnskabet. Regnskabet er vedhæftet. 

Spørgsmål til regnskabet: 

Thomas: Generalforsamlingen vil gerne opfordre kommunen til at give en lejened-

sættelse af Støberihallen. Per tager kontakt til kommunen om evt. en halvering af le-

jen. Fx giver Allerød ikke noget for leje af lokale til deres viseaftener. 

Hanne: Grunden til at vi ikke betaler i Allerød, er fordi det er en sportshal, hvor vi selv 

har skullet købe musik- og lydanlæg. Støberihallen er noget særligt. 

Jens: Absolut minimum med 30.000 kr. i egenkapital. 

Ole: Hvis I husker at melde fra, hvis I ikke kommer, kan vi tjene lidt lommepenge, ved 

at få betaling for de ledige pladser fra dem på ventelisten. Hvis man ”kommer til” at 

sætte gæster ind på egne pladser, hvis man ikke selv deltager, så skal man betale for 

de gæster. I betaler for 5 gange og får 6! 

Henning: Vi er 212 medlemmer. Heraf er 42 aktive, der kun betaler 150 kr.  

Jens: gæstebetaling, hvor er de med?  

Henning: der er så få, men de ses under ”kontingenter”. 

Regnskabet, som var underskrevet af revisor og formand, blev godkendt uden be-

mærkninger. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt. 

 

5. Nyt fra VVD 

Der er landsmødet i september, som jeg fortalte om under beretningen. 

AKKS (amatørforeningen for kunst og kultur og teater). De vil gerne promovere en 

kommune der gør meget for kunsten. Der sker meget i Hillerød. ”Hillerød byforum”, 

der skal gøre byen attraktiv. Det er et samarbejde mellem C4, kommunen, butikker 

og ejendomsejere. De har 4,1 mio. kr. at gøre godt med. Kommunen bruger ikke 

mange penge på kultur. På landsplan er Hillerød nr. 75 på listen – Helsingør er nr. 1. 

Arne: slotskirken fylder 400 år i år. Man har været i tvivl om hvor gammel Hillerød er, 

men man har koblet de to ting sammen. Kirken fejres i august. 

Vibeke: Synes ikke vi skal blandes ind i ”Hillerød byforum”. Vi skal være helt uaf-

hængige af handlen. 

Per: det er ikke et spørgsmål om, at vi skal fremme handlen, men hvis der kommer 

et sekretariat, der koordinerer aktiviteterne, så vi kan inspireres af hvad der ellers 

sker i byen. 

Ole: Der er en meget høj grad af frivillig-kultur i Hillerød. Nu begynder man at lukke 

op for at vi også kigger lidt ud over vores egen næsetip og ser hvad de andre laver. 



 
 

Hvis ikke kommunen opretter et sekretariat, kan man også godt forestille sig et frivil-

ligt sekretariat, der koordinerer aktiviteterne i byen. Det der er drivkraften i de frivil-

lige foreninger er energi, og hvis de kunne få en økonomisk indsprøjtning i form af 

tilskud fra kommunen, tror jeg der ville komme et løft af kulturen. 

Per: Sekretariatet modtager betaling, men ellers drives kulturen af frivillige. 

Tove: Der er kommunalvalg til november, og man kan jo overveje, hvor man vil sætte 

sit kryds! 

 

Vi synger en lille sang: ”Danmark nu blunder den lyse nat”. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Per Husfeldt, Sisse Bohn og Mogens Hansen. Villige til genvalg. Ingen andre ønskede 

at stille op. Alle tre blev genvalgt. 

 

8. Valg af 1. og 2. suppleant 

Christina Larsen og Jens Høyer Olsen. Villige til genvalg. Ingen andre ønskede at stille 

op. Christina og Jens blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Judith Herrguth. Villig til genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Judith 

blev genvalgt. 

Revisorsuppleant Lis Dollerup Villig til genvalg. Ingen andre ønskede at stille op. Lis 

blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt 

Jørgen: Ønske om mere fællessang på viseaftenerne, men det skal ikke være på be-

kostning af optrædenen på scenen, det kunne fx være mens vi spiser. 

Verner: det er en svær balancegang med fællessangene. Vi har i dag ca. 6 fælles-

sange og hvis vi tager 3 mere, bliver vi næsten til en sangforening og ikke en visefor-

ening.  

Thomas: fællessange er passende, men jeg synes at nogen af dem er meget, meget 

gamle. Kunne vi sigte på at synge nogle mere moderne viser. 

Per: tak for indsparket, vi kan godt have fokus på det nye uden at kaste vrag på det 

gamle. Vi kan godt tage en aften med rigtig mange fællessange, men ellers er jeg 

enig med Verner i, at vi skal passe på det ikke bliver til en sangforening. 



 
 

Ole: ”De grå synger” (50’er hits), bliver min næste viseaften og det bliver sange fra 

Giro413. Jeg synes ikke balancen mellem fællessange og optræden skal rykkes ret 

meget. Der er masser af steder, hvor man kan synge fællessange, bl.a. Biblioteket. 

”Hillerød står sammen” opfordrer til at lave en krans rundt om slotssøen på Hillerød 

Slotssø Byfest. Hvis man melder sig med 10 mennesker, vil man blive nævnt som or-

ganisation. Er der 10 mennesker, der vil være med?  

 

Tove: Det jeg har nydt meget ved viseaftenerne er variationen, bl.a. Balalajka, som 

jeg ikke kendte så meget til. Jeg håber I vil blive ved med at lave nogle varierede pro-

grammer. 

Arne: Hvordan er stemningen for ”temaaftener”? 

Verner: Har foreningen tænkt sig at lave noget i forbindelse med ”Spil Dansk” til ef-

teråret? Per: Nej, vi har så meget at gøre med landsmødet i september. Måske til 

næste år. 

Jens: Jeg ved der har været følere ud på at deltage i Kulturnatten Hillerød, men hvor-

dan, ved jeg ikke. Kunne det måske overvejes til næste år? 

Thomas: En kulturnat i Hillerød uden visens venner er ikke i orden. 

Lasse: Vi har deltaget i den forrige forening. Det var fint. 

Per: Jeg har takket bestyrelsen, men jeg vil også sige at jeg sætter stor pris på hvad 

alle de aktive laver. Tusind tak til jer alle sammen. 

Thomas: Julearrangementet i Slotsarkaderne. Det var ikke en succes. Vi blev flyttet 

fra torvet foran Bilka til ”børnetorvet”. Lyden forsvandt i det enorme rum. Vi skal 

have et Taskforce, der slår i bordet og siger, hvordan vi vil have det, hvis vi fremover 

skal deltage i lignende arrangementer. 

Vibeke: Jeg synes slet ikke det giver mening at synge viser, der hvor folk defilerer 

forbi eller snakker. Viser skal høres til ende. 

Hanne: vi har prøvet at stå på M.D. Madsensvej i Allerød og det var rædselsfuldt. Lad 

os holde os til det vi egner os til. 

Verner: Hvis formålet er at gøre folk opmærksomme på at vi findes, kan det anbefa-

les at lave et arrangement a la det jeg har været med til at holde på Nivå bibliotek. 

Der kom over 60 mennesker. Mange af dem fortalte bagefter, at de ikke anede at 

der fandtes en viseforening, hvor man kan blive underholdt på et vist niveau. 

Hanne: Har været til arrangement på Hillerød bibliotek, og det var også rigtig fint. 

Per: Der er mange der ikke ved hvad viser går ud på. Til byfesten blev vi foreslået at 

synge et par viser, mens der bliver spist. Vi kan synge fællessange, men vi synger 

først viser, når vi er færdige med at spise. Viser er fortælling og det nytter ikke no-

get, at man fortæller viser, folk ikke gider høre. 

 



 
 

Per afslutter generalforsamlingen. Tak til dirigenten. Tak fordi I kom. Tak for jeres in-

put. Bestyrelsen arbejder videre med jeres forslag. 

 

Tak for i aften. 

 

Vi slutter med en sang: ”Nu lyser løv i lunde”. 

 

Referent Annett Feddersen 
 


