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Referat af generalforsamling den 7. maj 2015 i Grønnegadecentret 

 
1. Valg af dirigent 
Lasse Herrguth blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt ind-
kaldt (27. marts).  
 
2. Formandens beretning ved Per Husfeldt 
Introduktion: 

Den 21. maj sidste år samlede jeg en gruppe på 14 aktive og musiske mennesker for 

at drøfte, om det ville være en ide, at starte en ny viseforening i Hillerød. Der var 

lynhurtigt enighed om, at det ville vi gøre, og en bestyrelse blev dannet ligeså hur-

tigt. Forinden havde jeg fået tilsagn fra Annett og Henning, at de ville påtage sig hhv. 

sekretær- og kassererjobbet, de 2 tunge poster. Overlydmand Flemming ville også 

gerne være med, men ønskede sig aflastning, og Ole Nisbeth og Jens Høyer Olsen 

meldte sig.  Hans Henrik og Ulla meldte sig til at passe baren. Sisse og andre gode 

kræfter lægger duge på bordene og tænder lys. Entreen passes af Annett og Hen-

ning og Judith. 

 

Vi har droppet visebøgerne, og i stedet sørger Parno for, at teksten til fællesviserne 

via power point kastes op på lærredet. Teksten er let læselig og man er fri for at 

sidde og rode med visebøger med lille svært læselig tekst. Ellen hjælper med at ud-

styre teksterne med humoristiske billeder. Vennekredsen er meget glade for denne 

ordning.  

 

Pressen: 

Da vi havde besluttet at starte viseforeningen, kontaktede vi Frederiksborg Amts 

Avis og fik en fornem artikel på forsiden af 2. sektion, så vidt jeg husker. Fint billede 

af Sisse, Mogens, Parno og mig, sagde hunden. Herefter vrimlede det ind med til-

meldinger. Jeg tror, vi fik knapt 100 de første 2 døgn. Og det gik stærkt også med re-

sten.  

 

  



 
 

Støberihallen: 

I Støberihallen kan vi ret bekvemt sidde ca. 196 mennesker. Det er en meget hygge-

lig teatersal med en stor dejlig scene og et fint lys- og lydanlæg. Ideelt for vores vise-

forening. Det er en fornøjelse at optræde der, og jeg skulle hilse og sige, at det er de 

andre visesangere og musikere enige i. 

 

Vi er så heldige i Støberihallen at have praktisk hjælp af Charlie, som vi kan bruge i 3 

timer, hvilket er inkluderet i leje af hallen. Charlie sætter borde og stole frem inden 

forestillingen og rydder op og gør rent, når vi er færdige. Det er en kæmpe hjælp.     

For ikke at træde andre viseforeninger over tæerne blev vi enige om at afholde vise-

aftenerne den første fredag i måneden. I april måned kan vi komme i konflikt med 

Påsken, hvad vi netop var ude for i år og måtte derfor rykke viseaftenen til slutnin-

gen af måneden. 

 

Hjemmesiden: 

På baggrund af de gode erfaringer fra Visens Venner i Nordsjælland, besluttede vi at 

oprette en hjemmeside, hvor medlemmerne kunne få oplysninger om, hvad der 

skulle foregå, og ikke mindst en hjemmeside hvor medlemmerne selv kunne booke 

plads til næste viseaften. Morten, som havde lavet hjemmesiden, kom og fortalte, 

hvordan man booker plads, og trods en del bøvl med f.eks. at medlemslisten for-

svandt og andre trakasserier, er det lykkedes vores kvikke medlemmer at booke 

plads, og hvis det kneb, har Annett og Henning og jeg stået bi og ordnet problemet.   

Til viseaftenen i november, vores første viseaften, var det Annett og Henning, som 

tog slæbet med at modtage tilmeldinger. I februar måned, hvor medlemmerne selv 

skulle booke plads for første gang, var det fuldstændig kaos, men siden er det som 

nævnt gået godt. Det har vist sig, at langt de fleste booker plads til næste viseaften, 

enten den dag den aktuelle viseaften foregår – efter kl. 14 - eller dagen efter. Sikker-

heden omkring hjemmesiden er bedret, så det ikke længere skulle kunne ske, at 

medlemslisten forsvinder. Vi var også ude for, at hele bookingsiden forsvandt med 

alle tilmeldingerne - gys! – men heldigvis havde hjemmesideudbyderen en back-up, 

så siden blev retableret.  

 

Viseaftenerne:  

Vores første viseaften var første fredag i november måned sidste år, hvor vi havde 

besøg af Mikael Neumann. Han blev suppleret af vore egne og det blev en festlig af-

ten. Mikael var selv meget glad for denne aften og var så sød at sige, at nogle afte-

ner er særligt mindeværdige, og det var denne. Jeg var visevært. 



 
 

I det nye år havde vi første viseaften i februar måned, hvor Verner Sjøholm og jeg 

var viseværter.  Emnet var Halfdan Rasmussen, som 29. januar ville være fyldt 100 

år.  Programmet og præstationerne var fine, men desværre var der problemer med 

lydanlægget, idet en lydfordeler var gået i stykker, så nogle hørte godt men mange 

desværre skidt. Det var ærgerligt. Vi havde besøg af formanden for Visens Venner 

Danmark Dorte Birch, som syntes, det havde været en fin aften med fine præstatio-

ner.   

 

I marts måned var Sisse og Ole viseværter. Emnet var melodier af Aage Stentoft.   

Det var en fin aften, godt organiseret og styret, hvor vi kom vidt omkring i Aage 

Stentofts verden, og lyden var perfekt. 

 

I april måned var Mogens og Parno viseværter. Emnet var melodier af Kaj Normann 

Andersen, Benny Andersen og Bent Fabricius Bjerre. Det blev også en meget fint 

planlagt og vellykket aften.   

 

Man må konstatere, at det er gået forrygende, og jeg og andre har modtaget mange 

begejstrede tilkendegivelser fra vennekredsen. Men det er da også en samling dyg-

tige visesangere, vi har og dygtige musikere ikke mindst 2 dygtige pianister.  Foruden 

de som både kan synge og spille.    

 

Vi og andre viseforeninger har talt en del om, hvordan man kan lokke yngre menne-

sker ind i viseforeningerne. Vi har overhovedet ikke plads til flere i vennekredsen, 

men skulle der komme en ung visesanger, skal vi nok finde plads til vedkommende. 

Vi er 240 medlemmer og har 38 på venteliste. 240 er faktisk i overkanten, men indtil 

nu har salen ikke været overbooket, og de 2 medlemmer fra Norge er der jo ikke 

hver gang! 

 

Visens Venner Danmark: 

I september måned er der årsmøde i Visens Venner Danmark. Afholdes i Allerød. Vi 

vil søge om optagelse, men strengt taget skal man have eksisteret 1 år, inden man 

kan søge om optagelse. Nu må vi se.    

 

Kontingent:  

For at lette kassererens arbejde har bestyrelsen besluttet, at vennekredsen frem-

over betaler én gang om året, i stedet for kontingent + entre. Vi er blevet enige om 

at opkræve 400 kr. pr. medlem for hele sæsonen. Således giver vi rabat på 1 viseaf-



 
 

ten, ellers skulle beløbet være 450 kr. Det er efter vores opfattelse en billig fornø-

jelse at deltage i viseaftenerne med live optræden til en pris, som ikke er dyrere end 

en biografbillet. Det kan da også kun lade sig gøre, fordi de optrædende ikke får no-

get honorar, men optræder for deres egen og vennekredsens fornøjelse. Vi vil an-

mode om, at kontingentet bliver betalt inden 30 dage efter at opkrævningen er ud-

sendt. De, som ikke kan betale over netbank, må aftale med kassereren Henning, 

hvordan de får det ordnet. Det vil nemlig blive sådan, at man ikke kan booke plads 

på nettet, før man har indbetalt beløbet. Dette betyder, at medlemmerne ikke risi-

kerer at glemme indbetalingen, og kassereren ikke får et farligt hyr med at finde ud 

af, hvem der har betalt og hvem ikke.    

 

Vi glæder os til fortsættelsen og vil bestræbe os på at leve op til de forventninger, 

som vennekredsen har til os.  

 

Til slut vil jeg takke alle de aktive for deres store engagement, og sidst men ikke 

mindst vil jeg takke bestyrelsen for et meget hyggeligt og givtigt samarbejde. Jeg 

skal ikke lægge skjul på, at det har været et stort arbejde at få det hele op at stå, 

men vi, der har bakset med det, synes, det rigeligt har været umagen værd.  

 

Tak for første sæson.  

 
Spørgsmål til beretningen: 
Kan alle 240 medlemmer være til stede i Støberihallen? Svar fra Per – nej, men det har 
passet fint, at der har været knapt 200 visevenner hver gang.  
 
Rigtig god ide at ændre betalingen til 1 gang om året. Hvordan sikrer man at man ikke 
glemmer at afbestille sin plads, hvis man alligevel ikke dukker op? Vi vil i næste ny-
hedsbrev opfordre til at man husker at melde afbud. 
 
Kan et medlem, som har booket plads, men som ikke kan komme alligevel, give sin 
billet til f.eks. en nabo? Rent principielt er det medlemmerne, der skal komme.  
 
Forslag: at man åbner for personer på ventelisten 14 dage før et arrangement og 7 
dage før for gæster. Godt forslag.  
 
Kan man få faste pladser? Nej.  
 
 
 



 
 

Hvad er fordelen ved at være med i Visens Venner? Først og fremmest kan man trække 
på aktive fra andre viseforeninger kvit og frit. Inspiration. Visens Venner dækker 4.500 
medlemmer. NordVisa er paraply-organisation for viseforeninger i Norge, Sverige, 
Danmark og Finland. Hvad koster det at være med i VVD? 6 kr. pr. medlem pr. år.  
 
Lydproblem – bord 1. Det er uudholdeligt at sidde der. Kan man flytte bordet væk fra 
højttaleren? Vi kan ikke undvære pladserne. Måske kan bordet erstattes med et rundt 
bord på sidebalkonen. Bestyrelsen vil forsøge at løse problemet.  
 
Skal viseforeningen ikke være medlem af Revymuseet? Man kan ikke melde en for-
ening ind, kun enkeltpersoner.  
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
3. Vedtægter til godkendelse ved Per Husfeldt 
Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt og blev vedtaget. 
 
Spørgsmål til vedtægterne: 
Når vi kommer ind i VVD kan vi vel ikke hedde Hillerød ny Viseforening? Det nye navn 
kan måske blive Visens Venner i Hillerød. Bestyrelsen arbejder videre med det, 
når/hvis vi bliver optaget i VVD.  
 
Har foreningen en forsikring? Nej. De aktive må selv sørge for at være forsikret.   
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Henning Rønslev Nielsen 
Kassereren gennemgik regnskab og budget for næste år. (Regnskab og budget er 
vedlagt). 
 
Kommentarer/spørgsmål til regnskab og budget: 
Der er ikke sat noget af til kurser? Der kan man bruge posten ”uforudsete udgifter”.  
 
Er det et krav fra Støberihallen at man skal købe drikkevarer? Ja.  
 
Vi vil gerne have at vi er en velkonsolideret forening, men hvis vi bliver ved med at 
generere større og større overskud, sætter vi kontingentet ned. De professionelle 
kunstnere koster en del.  
 
Den gamle forening efterlod 27.000 kr. – hvad skete der med dem? Judith fortæller, 
at pengene gik til Julemærkehjemmet i Ølsted.  
 



 
 

Vi har nogle meget dygtige aktive, som optræder gratis for os. Man kunne måske 
godt bruge lidt af overskuddet til at stille et klaver til rådighed for alle aktive. God 
ide. 
 
Regnskab og budget blev herefter godkendt. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent  
Forslag til kontingent: 400 kr. for hele sæson 2015-16. Godkendt. 
 
6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
7. Valg til bestyrelsen 
På valg er Mogens Hansen, Sisse Bohn og Per Husfeldt. Alle er villige til genvalg. 
Alle 3 blev genvalgt. 
 
8. Valg af 2 suppleanter 

1. suppleant: Christina Larsen 

2. suppleant: Jens Høyer Olsen 

Begge blev valgt. Christina in absentia. 
 
9. Valg af revisor 
Judith Herrguth er villig til valg. 
Judith blev valgt. 
 
10. Valg af revisorsuppleant 
Lis Dollerup. 

Lis blev valgt (in absentia). 

 
11. Evt. 
Intet 
 
Formanden takkede Lasse for en myndig og dog venlig varetagelse af dirigentjobbet. 
 
Generalforsamlingen slut. 
 
 

 


