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Referat af generalforsamling onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 i  

Grønnegadecentret 
Referent: Annett Feddersen 

 

Vi starter med en fællessang ”Den blomstertid nu kommer”. 

 

Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Lasse Herrguth. Lasse blev valgt. Lasse oplyser, at generalfor-
samlingen er rettidigt indkaldt. 
 

Formandens beretning ved Per 
Hvordan går det i VVHillerød? Jo, tak! Det går godt. Vi har ca. 220 medlemmer og er 

ved at oprette en ny venteliste. Da vi startede foreningen for 5 år siden, havde vi 

240 medlemmer og 60 på venteliste. Det tog næsten pusten fra os. Det var for 

mange medlemmer, men efterhånden kom vi ned på ca. 220 medlemmer, og det er 

passende.  Ventelisten er skrumpet, men det gør ikke noget. Vi laver ingen reklame, 

for der er alligevel ikke plads til nye medlemmer. De, der kommer til, er nogle, som 

har hørt fra andre, hvor hyggeligt vi har det i viseforeningen, så det er vore egne 

medlemmer, som reklamerer for os. Fordelen ved at stå på ventelisten er jo, at man 

får tilbudt at komme med til en viseaften, hvis der er ledige pladser.  

Det er herligt at opleve den feststemning, som der er ved hver eneste viseaften. Det 

animerer os aktive til at gøre vores yderste for at levere varen.  

Vi prøver at variere repertoiret, så vi får en passende blanding af vore egne og folk 

udefra. Det lykkes vist egentlig meget godt.  

  



 
 

Forgangne visesæson:  

Traditionen tro vil jeg lige rekapitulere, hvad der er hændt i forgangne visesæson. 

I oktober måned lagde vi ud med et besøg af Matti Borg med sønnen Markus. Det 

var meningen, at også Gitta Maria Sjöberg, som har en vidunderlig sopranstemme, 

skulle have været med, men hun blev syg og måtte melde afbud. Far og søn gjorde 

det meget fint og fik stor applaus fra salen. Markus sang digte af Juliane Preisler sat i 

musik af Matti Borg. De sluttede af med ”Et hav, der vugger sig til ro, nu” meget 

smukt sunget og spillet af far og søn. Melodi af far Matti. Gitta Maria, som er gift 

med Matti Borg, må vi så få en anden gang.  

I november måned var Iben Hasselbalch visevært. Da Benny Andersen nylig var død, 

blev en del af aftenen helliget vores berømte skjald.  Desuden andre fine viser, bl.a. 

fremførte Iben nogle af sine egne viser. En dejlig aften.  

December måned var julemanden atter på spil. Og da aftenen var gået, var der solgt 

mange fine julegaver, som Kirsten Kann havde fabrikeret. Overskuddet går som be-

kendt ubeskåret til støtte for grønlandske børn.  

Lasse havde arrangeret besøg af 2 begavede musikere, nemlig Elisabeth Nærum, 

som spiller flygel og orgel, samt Mette Due, som er uddannet på tværfløjte fra Det 

Fynske Musikkonservatorium. Det var dejligt at høre dem. Desuden optrådte vore 

egne, og Sisse gav en julehistorie.  

I februar måned stod viseaftenen i nyligt afdøde Kim Larsens tegn. Thomas var vise-

vært og havde taget sit band Harløse Retro med. De afsluttede viseaftenen med en 

flot koncert med Kim Larsen sange. Stor begejstring i salen. Inden da var vore egne 

på scenen og også en ung visesanger, som Thomas havde truffet på et sangskriver 

kursus. Det var meget anderledes, end vi var vandt til. Hun fik pæn respons fra ven-

nekredsen. 

Marts måned var Per visevært. Vi havde besøg af Jacob Morild og Eva Skipper. Det 

var en meget anderledes aften med mange jokes, (og nogle under bæltestedet), 

men Jacob Morild er festlig og underholdende og blev vel modtaget af vennekred-

sen. Eva Skipper akkompagnerede Jacob på bas, lidt usædvanligt.  

April måned var Sisse visevært. Sisse havde ønske sig noget fest og ballade. Og det 

fik hun! Først kom Musikskolens steelband: Hot n’ spicy, og det var både hot og 

spicy. 2 af Sisses børnebørn var med i bandet. Det var spændende og anderledes. 

Resten af aftenen var vore egne på scenen og det var bestemt heller ikke kedeligt. 

Lilian Irlinds ”Rumrejse” akkompagneret af Leif havde jeg aldrig hørt før. Den var 

meget humoristisk. En dejlig afslutning på sæsonen.  

 



 
 

Afkortning af spisepausen: 

Det har af og til været foreslået, at vi forkortede den indledende spisepause, og be-

styrelsen har nu besluttet, at vi slutter spisepausen kl. 19.30, så vi kan starte viseaf-

tenen kl. 19.45. Derfor skal viseaftenen så også slutte et kvarter før, altså kl. 22.15 

senest. Håber at alle synes, det er i orden. 

Bordbestilling: 

Mht. bordbestillingen har det været en succes med de faste pladser på balkonen. 

Det går vist også rimeligt med bordbestillingen på gulvet. Som I ved, åbnes der for 

booking lørdagen efter en viseaften kl. 10.00 sharp. Det er hjemmesiden program-

meret til. Så nu kan vores sekretær Annett atter sove roligt efter en viseaften i vishe-

den om, at hun ikke længere skal holde øje med, hvornår klokken bliver 10 den føl-

gende dag!!   

Husk så lige at melde afbud i god tid, hvis ikke I kan komme til en viseaften. Så vil vi 

lade muligheden for at deltage gå til ventelisten. Selvom I har betalt for pladsen, kan 

man ikke forære sin billet til en anden. Man kan godt overlade sin plads til en anden, 

men denne anden skal betale gæstebillet. Når man betaler sit årskontingent er det 

jo med rabat. Hvis man kommer til alle viseaftener er billetprisen 66 kr. pr. aften for 

medlemmer, mens gæster skal betale 75 kr. Vi synes, det er ret billigt! 

Nyt fra VVD:  

Det er stadig sådan, at mange viseforeninger skrumper, og det er en stadig hoved-

pine i VVD, hvordan man skal takle det. Det er jo ikke vores hovedpine, men mange 

steder har de problemer med at holde medlemstallet oppe. Det er svært at lokke de 

unge til. Det skal være rytmisk og høj musik, og så er det ikke nemt at høre, hvad der 

bliver sunget, men det er heller ikke så vigtigt i den sammenhæng, men det er det 

spilleme for visesangen. Vi er også glade for rytmisk musik, og da Thomas og co. 

fremførte Kim Larsen sange, kunne man sagtens høre teksten, så det kan godt lade 

sig gøre.  

I VVD vil man igen afholde masterclass for visesangere. Det er Jon Hollesen, som er 

instruktør. Vi har som bekendt selv afholdt masterclass med Ann Mari Max Hansen, 

og havde egentlig talt om at skulle afholde et nyt kursus i indeværende sæson, men 

det er ikke blevet til noget. Måske i næste sæson? 

Der er også afholdt et sangskriverkursus i VVD regi.  Fra VV Hillerød deltog Thomas 

og var glad for det. 

Der afholdes også visekursus på Ryslinge Højskole hvert år, og det er meget popu-

lært. Med hjælp fra en del frivillige kan udgifterne holdes på et beskedent niveau. 



 
 

I VVD har vi talt om, at det kunne være godt med et samarbejde med Foreningen 

Norden. Det har vi endnu ikke talt om her i bestyrelsen, men det har jeg tænkt mig 

at bringe på bane ved lejlighed. Det virker som en oplagt ide.  

Bladet ”Visor/Viser” giver et indblik i, hvad der rører sig på visefronten i Skandina-

vien. Udkommer 4 gange om året og koster 100 kr. for de 4 udgivelser.  Hvis der er 

nogen, som er interesseret kan jeg give adressen. 

Til sidst vil jeg fremhæve Dorte Birch som en fantastisk formand. Meget initiativrig 

og engageret. 

Tak er kun et fattigt ord! 

Jeg glemmer som regel at takke vennekredsen, men det vil jeg så gøre her. Tak, fordi 

I er sådan et fantastisk visepublikum. Det er en fornøjelse af optræde for jer.  

Tak også til alle dem som yder en indsats for viseforeningen. Udover de aktive vise-

sangere er der dem som tager et stort slæb med lyd og lys, Flemming, Carl Einar og 

Hans Hollensted samt Ole Nisbeth og Jens Høyer.  

Tak også til Ulla, Hans Henrik og Lise i baren.   

Tak til Sisse, Vibeke, Judith og hvem der ellers hjælper til med at dække bord.  

Tak til Judith for at revidere vores regnskab. Judith har et fint samarbejde med vores 

kasserer Henning. 

Endelig vil jeg gerne takke Bestyrelsen for det meget hyggelige samarbejde vi har. 

Det er med til at gøre det dejligt at være aktiv i viseforeningen. Og uden en aktiv be-

styrelse kan det slet ikke lade sig gøre at få hjulene til at køre rundt. 

Og så velkommen til en ny visesæson som starter fredag den 4. oktober med Iben 

som visevært.   

Husk nu at indbetale jeres kontingent i god tid.  Det er træls for kassereren at skulle 

rykke for indbetalingen.  

Per Husfeldt 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Henning  
De enkelte poster blev gennemgået. Indtægter 106.000 kr. Udgifter 99.000 kr. 
 
Vi har ca. 60.000 kr. på kistebunden til uforudsete udgifter eller et godt (dyrt) tilbud. 
 
Spørgsmål: 
Giver baren underskud? Nej, ca. 2.000 kr. i overskud. 
 
Formand og revisor har godkendt regnskabet i dag.  



 
 

Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for vennerne 400 kr., for de aktive 150 kr.  
 
Kontingentet blev godkendt. 
 
Nyt fra VVD 
Er orienteret omkring under beretningen. 

 

Indkomne forslag 
Ingen. 
 

Valg til bestyrelsen  

Per Husfeldt, Sisse Bohn og Mogens Hansen er på valg. Villige til genvalg. Alle 3 blev 
genvalgt. 
 

Valg af 1. og 2. suppleant 
Thomas Kirkegaard og Jens Høyer Olsen er på valg. Villige til genvalg. Begge blev 
genvalgt. 
 

Valg af revisor og revisorsuppleant 
Judith Herrguth og Lis Dollerup er på valg. Genvalgt.  

 
Eventuelt  
Ros til bestyrelsen og de aktive. Hyggeligt og dejlig optrædende. 
 
Hvordan går det med plastikkrusene, der skal betales for? Sæt endelig prisen endnu 
højere, for vi kan jo bare tage vores egne glas med. 
 
Hvad synes I om vores mix af egne aktive og udefrakommende? Vi er godt tilfredse. 
Lasse: I er altid velkomne til at komme med forslag til bestyrelsen, hvis I har været 
ude i byen og hørt nogle gode optrædende. Per: Vi vurderer om det er noget besty-
relsen synes om og kan stå inde for.  
 
Kan I kontakte kommunen vedr. Støberihallen der lugter. Sidst følte vi at vi blev for-
giftet. Kommer nede fra toiletterne. Bestyrelsen kontakter Charlie eller Jesper Gude. 
 
Lasse siger tak til formanden og tak for god ro og orden. 
 
Hanne: Ros til formanden – du er altid så begejstret. Det smitter til hele sagen.  

 
Vi slutter generalforsamlingen af med at synge ”Fyldt med blomster blusser æble-
træets gren”. 


