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Referat af generalforsamling den 9. maj 2016 i Grønnegadecentret 

 
1. Valg af dirigent 

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

Vi har haft 6 viseaftener i løbet af viseåret. 

Vi startede i oktober måned, hvor vi havde besøg af operastuderende Anne-Sofie 
Søby, som blev akkompagneret af sin mor Janne Søby, som er konservatorieuddan-
net pianist. Det var en meget spændende og dejlig oplevelse, som ikke havde en 
pind med viser at gøre, men helt i tråd med, at vi indimellem gerne vil høre andet 
end viser, når blot kvaliteten er i orden, og det var den! Anne- Sofie sang værker af 
bl.a. Strauss og Mahler og sluttede af med den skønne arie fra Carmen: Amor. Forfø-
rende! 

En del af vore egne visesangere fuldendte aftenen med dejlige og humoristiske vi-
ser. Visevært Per. 
 
I november måned havde vi besøg af Erik Grip, som har optrådt med viser en hel 
menneskealder. Erik har også skrevet egne viser og lagt melodi til adskillige.  
Det blev en fin aften med masser af viser og masser af humor. De få huller, der blev 
tilbage, blev på fornem vis udfyldt af vore egne. Visevært Ole.  
 
December måned havde vi besøg en rigtig nissemand, som kunne mere end at sige 
HO-HO! Det var naturligvis Lasse, som styrede denne aften med dygtighed og højt 
humør. Vore egne visesangere var ene om at optræde denne aften, og det blev en 
herlig aften. En fin start på julemåneden.  
 
I februar måned fik Annette og Ole den sjove ide, at samle deres egne 2 drenge og 3 
fætre til drengene og fylde denne aften med Shu-bi-dua sange. Vi hørte en masse 



 
 

sjove og underfundige sange fremført med stor entusiasme. Desuden optrådte vore 
egne sangere med viser af samtidige kunstnere: Anne Linnet – Lis Sørensen – Pia 
Raug – Kim Larsen m.fl.  
 
I marts måned havde vi besøg af svenske Anna Jonsson, som nu bor nær Helsingør, 
da hun blev kidnappet af en fræk dansker. Anna blev akkompagneret af Verner på 
guitar. Anne synger ganske dejligt, og Verner spiller fornemt på guitar. Det var en  
fin aften med overvejende svenske viser, overvejende Evert Taube, der jo blev født 
den 12 marts 1890. Vore egne fik da også lov til at erobre scenen en del af tiden. 
Visevært Per 
 
I april måned ville vi gerne afslutte sæsonen med en festlig og forrygende aften, og 
det blev det. Vi havde besøg af Christian Søgaard Trio.  De kommer lige fra Svend-
borg af! Trioen består af guitar-harmonika-kontrabas.  De synger/spiller viser af 
Rune Kidde og Pernille Plaetner.  Melodierne er skrevet af Christian Søgaard, som 
sang dem, så man kunne høre hvert ord.  Og det var godt, for teksterne var virkelig 
gode og sjove. Guitaristen var ækvilibristisk, så man var ved at miste pusten. Vore 
egne lavede også fine præstationer. Christina sang ”Gabriellas sång” meget bevæ-
gende. Visevært Per- 
 
Heldigvis er det ikke kun bestyrelsen, som synes, det er nogle dejlige viseaftener. Vi 
modtager mange begejstrede ord fra vennekredsen. Tak for det! 
 

Da vi startede denne viseforening i efteråret 2014, tog jeg mig ikke i agt, så inden vi 

fik set os om, var vi 240 medlemmer. Det gav mig nogle søvnløse nætter, for vi kan 

med hiv og sving få plads til 200 i salen. Tænk hvis næsten alle kom. Det gjorde de 

heldigvis ikke, og nu er vi nede på 230 medlemmer. Flere skal vi ikke være. Bliver der 

ledige pladser til en viseaften, kan ventelisten få en chance. Der er 56 på venteliste.    

Det er vigtigt af melde afbud, hvis man ikke kan komme til en viseaften. Det kan nok 

være lidt svært at finde ud af, hvordan man gør, så en præcis forklaring vil komme til 

at stå på hjemmesiden. 

 

Første viseaften i den nye sæson vil finde sted fredag den 7.oktober. Vi skal bl.a. 

høre Balalaika orkesteret. Mere besked om dette vil komme i det næste nyhedsbrev, 

som udsendes i august måned.  

 

  



 
 

Medlem af Visens Venner Danmark. 

Som alle ved, blev vi i september måned sidste år optaget i Visens Venner Danmark.  

Det medfører, at vi bliver inviteret til årligt landsmøde for alle viseforeninger, som er 

medlem af Visens Venner. Desuden inviteres vi til Regionalmøde 1 gang årligt for 

foreninger øst for Storebælt.   

 

Udover dette holdes vi orienteret om, hvad der rører sig på visefronten, og vi kan in-

vitere visesangere fra andre viseforeninger til at komme og optræde gratis for os. De 

skal kun have transportudgifter dækket. 

 

Hillerød Musik- og Teater. Eller bedre kendt som Frederiksborg Kulturcenter.  Dette 

navn forsvinder næste år. Vi har indgået et samarbejde med Frederiksborgcentret, 

Hillerød Musik- og Teater, Nødebo Kro og Frederiksborg Slotskirke. Der afholdes en 

musikfestival i starten af november måned, hvor vi bidrager med en viseaften, som 

ligger uden for vores sædvanlige repertoire, og som vores vennekreds altså skal be-

tale for ligesom andre deltagere. Billetprisen bliver 100 kr. Vi har fået fat i Mikael 

Neumann og harmonikaspiller Lasse Holm. Desuden vil vore egne visesangere op-

træde.  

 

Det var jo Mikael Neumann som skød vores viseforening i gang november måned 

2014. Det bliver dejligt at se og høre ham igen. Der bliver produceret en folder, hvori 

hele programmet for musikfestivalen er beskrevet. Denne folder og store plakater 

vil blive offentliggjort i eftersommeren. Dog vil der blive afholdt en reception/relea-

sedag lørdag den 21. maj kl. 12.30 i Støberihallen. Alle er velkomne. Der vil være lidt 

underholdning og et glas vin. Gratis adgang.   

 

Jeg skal også igen minde om, at der er jazz i Rosenhaveni juni-juli-august måned. De 

fleste har vist fået folder med datoer og omtale. Ellers kan I finde det på hjemmesi-

den www.jazzirosenhaven.dk 

 

Tak til vores dygtige og entusiastiske visesangere, som beriger os med dejlige viser. 

Jeg vil også takke overlyd- og lysmand Flemming, som sørger for at rammerne for 

vores viseaftener er i orden, assisteret af Ole Nisbeth og Jens Høyer. En helt nødven-

dig indsats. 

 

Tak til vores pianister Parno og Mogens som sørger for dejligt akkompagnement. Og 

Parno som meget elegant fremstiller fællesangene med de skønne og sjove vignet-

ter.  

http://www.jazzirosenhaven.dk/


 
 

Tak også til Ulla og Hans Henrik som sørger for, at væskebalancen holdes på et for-

svarligt niveau.  

 

Tak til Keld og Lodal der bl.a. sørger for foyerunderholdning. 

 

Tak til bestyrelsen for det meget hyggelige og effektive arbejde, som det er en for-

nøjelse at være en del af. Når man lægger et frivilligt arbejde i en viseforening, skal 

det være hyggeligt, givende og sjovt, og det er det! Og det er det bl.a. fordi vi har en 

dejlig vennekreds, som er meget aktive lyttere, som får os til at yde vores bedste.  

Tak derfor til alle jer som gør det til en oplevelse for os alle at komme til vores vise-

aftener. Vi glæder os hver gang. 

 

Judith og Lasse og flere andre gør også et stort arbejde for foreningen. Tak til jer 

alle. 

 

Spørgsmål til formandens beretning: hvordan vil I styre at der ikke står tomme plad-

ser – kan man indføre en straf? Bestyrelsen vil lave et skriv om hvordan man afmel-

der pladser og endnu en gang opfordre til at man husker at melde fra. Det er OK at 

man giver sin plads videre til en ven, hvis man ikke selv kan bruge sin plads, blot ven-

nen betaler de 75 kr. det koster at deltage. 

 

Jens ønsker følgende ført til referat: Vores formand er så pæn og rar en mand at han 

ikke vil skrive at de ved at huske at melde afbud styrker vores økonomi ved at der 

kommer gæster med. Hvis økonomien styrkes kan vi lave noget endnu bedre.  

 

Ole: Der er én eneste løsning på det med at melde fra og det er høj moral. 

 

Hvordan betaler man for en gæst? Vi vil helst have pengene overført til vores konto, 

men vi kan også leve med at få betaling i kontant på dagen. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

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

Kasserer Henning Rønslev fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

  



 
 

Henning Rønslev fremlagde budgettet. 

Spørgsmål fra Jens: man kan kun se ”øl, vand og vin” som udgift, ønsker også ind-

tægtssiden. Formanden støtter Jens, for det er jo sjovt for folkene i baren at se hvor 

meget salget i baren bidrager med. 

Henning fremsender underposterne som bilag.  

Bestyrelsen tygger på den bedste løsning. 

Budgettet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt. 

 

5. Nyt fra VVD 

Årlige landsmøder hvor alle viseforeninger har pligt til at møde op. Der skabes kon-

takter, som er det vigtigste ved landsmøderne. Formanden vil gerne løse den gordi-

ske knude – det er svært at rekruttere unge hoveder i viseforeningerne. 

 

I regionalmødet i Nykøbing Falster deltog Sisse og Ole. Ole orienterer fra mødet: 

Dorthe fortalte lidt om Visens Venner i Danmark. Der er yderligere 20 foreninger i 

øst Danmark. Spil Dansk dagen vil vi gerne støtte op om – altså at en viseaften læg-

ger hovedvægten på dansk musik. Musikalsk underholdning med nogen fra Nykø-

bing Falster med Evert Taube numre. Vi hørte meget om hvad de andre går og laver. 

Vi fik nogle idéer til hvem vi kan invitere til en af vores viseaftener. Sisse og jeg op-

trådte også. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Ole Nisbeth, Annett Feddersen og Henning Rønslev blev genvalgt. 

 

8. Valg af 1. og 2. suppleant 

Christina og Jens Høyer blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Judith Herrguth blev genvalgt. 

Revisorsuppleant Lis Dollerup blev genvalgt. 

 

  



 
 

10. Eventuelt 

Per fik i forbindelse med bestilling af Støberihallen den besked at vi kun kunne få 

Støberihallen 4 aftener om året. Per ”klagede” over beslutningen og det ser nu ud til 

at vi fremover kan få de sædvanlige fredags aftener i Støberihallen. 

 

Stor tak til bestyrelsen og alle de aktive. 

 

Per takker for en kærlig og bestemt og målrettet dirigering af denne generalforsam-

ling og tak til alle jer der har bidraget med at komme og give jeres mening til kende. 

Tak for ros og tak fordi I kom. 

 

Efter at have sunget 2 dejlige forårssange afsluttes generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Annett Feddersen 
 


