Ordinær generalforsamling Visens venner i Nykøbing F.
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19
Elisabeth bød velkommen og derefter sang vi Karens dejlige sang Mandag i Februar og Kaj
akkompagnerede til.
Så blev der af Elisabeth udtalt et minde over Alice Rasmussen og Annette Holtze, der døde i 2015.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Helle, der blev valgt. Helle lagde ud med, at der skulle
vælges to stemmetællere og det blev Kaj fra bestyrelsen og Kaj fra salen.
2. Formandens beretning: Elisabeth aflagde beretning, der blev taget til efterretning med klap
fra salen. Elisabeth omtalte Regionalmødet, der afholdes på Vandrehjemmet den 12. marts
2016. Dertil kunne Carsten fortælle, at der også er plads til, at vores medlemmer kan
deltage om aftenen. Kl. 17 underholder folk fra Sprøjtehus Teatret. Derefter er der
spisning, hvor menuen koster kr. 220,00, som man selv betaler og drikkevarer er også for
egen regning. I løbet af aftenen underholder medlemmer fra de forskellige viseforeninger.
Der blev lagt lister frem, som man kunne skrive sig på.
3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab: Carsten fremlagde det meget fine regnskab.
Fra salen spurgte Kaj: Hvad med Koda afgift, hvor står det? Dertil svarede Carsten, at det
betaler vi via Visens venner Danmark. Elisabeth indskød, at Karen altid sørger for at
indsende lister til Koda over hvilke komponister og tekstforfatteres sange, vi har sunget.
Regnskabet blev taget til efterretning med klap fra salen.
4. Fastsættelse af kontingent: Carsten sagde, at det havde vi egentlig ikke drøftet i
bestyrelsen, så kontingentet er uændret, medmindre der var nogen, der ønskede en
forhøjelse. Latter fra salen var vist svar nok.
5. Indkomne forslag: Svaret var nej.
6. Valg af formand i lige år: Elisabeth var på valg og modtog genvalg. Helle spurgte, om der
var andre forslag, men hun nåede ikke at stille hele spørgsmålet, før de ca. 70 fremmødte
klappede, så genvalg til Elisabeth.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i lige år: På valg var Kaj og Karen, der begge modtog
genvalg. Der var ingen andre forslag, så med klap fra salen, blev de genvalgt.
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter: På valg var Birthe Ruth og Lilian, der ligeledes blev
genvalgt med klap fra salen.
9. Valg af to revisorer: De to revisorer er Hans Kimer og Erik Nielsen var ikke til stede, men
begge blev genvalgt.
10. Valg af en revisorsuppleant: Helge Petersen var ikke til stede, men blev genvalgt.
11. Eventuelt: Som Helle sagde: Hvor alt kan drøftes, men intet besluttes. Rie fra salen roste
bestyrelsen og sagde også, at man altid går glad hjem fra en viseaften. Kirsten spurgte,
hvorfor Folketidende altid omtaler vores næste arrangement så tidligt (14 dage før). Karen

svarede, at det er fordi Ugeavisen Guldborgsund skal have oplysningerne i god tid. For
nemheds skyld, sender Karen så til alle på samme tid. For fremtiden vil hun gøre det
anderledes. Det er jo altid godt med omtale og det ville jo være dejligt, hvis Folketidende
ville komme og overvære en viseaften og derefter skrive lidt om os. Carsten fortalte, at vi
tidligere har haft betalt for annoncering i avisen, men det gav ikke det ønskede resultat, så
det holdt vi op med. Carsten fortalte også, at Ugeavisen på et tidspunkt ikke ville bringe
omtale af vores aftener, fordi vi ikke annoncerede hos dem. Men så havde Karen fat i dem
og oplyst dem om, hvad der var deres pligt og nu bringer de altid de oplysninger, Karen
sender til dem. Kaj fra salen sagde, at han synes, det var dejligt at få informationerne
tidligt. Rie sagde, at medlemmerne jo havde Vise Tidende, så informationen var vel mere til
andre. Helge fra salen ville gerne vide, hvor mange medlemmer vi er og dertil svarede
Carsten, at vi er ca. 200. Elisabeth sagde, at nogen havde givet udtryk for, at det ikke var
godt, hvis alle 200 mødte på en gang. Men hun sagde også, at vi på et tidspunkt havde
savnet at se to af vores medlemmer, der ellers altid mødte op, så vi var lidt bekymrede for,
at de måske var syge. Men det var ikke tilfældet, de havde blot haft andre ting, de skulle
deltage i. Vi har jo et dejligt sted, hvor vi kan være. Nogle viseforeninger har ikke så meget
plads, så de har ventelister og i nogle foreninger, skal man tilmelde sig til en viseaften.
Inden mødet var slut, lykønskede Elisabeth Søren, der havde fødselsdag, så derfor sang vi
lige fødselsdagssang for ham.
Elisabeth takkede for god ro og orden og takkede Helle for sit hverv som dirigent.

