Formandsberetning 2015 for Visens venner i Nykøbing F
Minde over Alice Rasmussen og Annette Holtze
Hvert år i maj, når vi afholder planlægningsmøde, er det altid
spændende, om alle viseaftner kan blive fyldt ud med god
afvekslende underholdning.
Der er rigtig mange brikker der skal falde på plads, for det er
ikke nok, at der er fundet en vise---nej hvad med musikken??
Det kan være noget af en prøvelse når der skal korordineres
med vores stemmer. På et klaver, kan der ofte trykkes lidt på
nogle knapper, men taler vi om harmonikaerne, skal noderne
skrives om. Ingen forestiller sig hvilket hestearbejde det kan
være. Jeg har siddet på sidelinjen og hørt når diskussionerne går
højt og jeg bliver og er vildt imponeret over at det altid lykkes.
En stor tak til alle jer spillemænd, henholdsvis klaver,
harmonika og guitar. Det skal nævnes at alle også er med i
andre arrangementer uden for vores forening.
Det er en livsstil der vil noget.
Når Eskil så vil hjælpe os med sit klaverakkompagnement, giver
det en god afveksling og et tiltrængt pust for harmonika og
guitar. Vi kan stadigvæk godt bruge én mere, som tør sætte sig
til klaveret---Sig bare til!!
Ligeledes ville det være godt, at få en teknikker, som kan gøre
arbejdet lidt nemmere for Kaj og Tonny.

Vi har haft en ny stemme på scenen og i den nærmeste fremtid
et par stykker mere. Det er dejligt når nye også kommer til. Til
hver viseaften, skal der virkelig læres mange tekster.
Velkommen til nye ansigter og stemmer og tak for god støtte og
tak til alle jer som har været her i mange år og stadig har lyst til
at gøre en stor indsats!!
Jeg kan kun opfordre til at møde op til planlægningsmøde
torsdag d. 12 maj, som der står om i visetidende. Det er
hovedsageligt denne aften der bliver sat navne på til det
kommende efterår 2016 og forår 2017.
Når jeg ellers ser tilbage på det sidste år, er det med stor glæde
over, hvor talrigt der mødes op. Der er SÅ mange aktiviteter og
bud på en ” gå-ud aften”, men alligevel bliver salen stort set
fyldt op hver gang—Det siges at NFH har landets bedste
publikum---VISENS VENNER i Nykøbing F har landets bedste
medlemsskare—HURRA for det.
Somme tider sidder vi ret tæt, men alternativet, hvor vi skulle
sidde og råbe til hinanden er ikke ønsketænkning og jeg mener
ikke vi finder bedre lokaler andre steder.
Tilsyneladende skinner solen altid den første lørdag i juli og det
var ingen undtagelse i 2015. Virkethus var igen samlingssted for
en dejlig eftermiddag og vi fik rokeret lidt rundt, så musikerne
heller ikke fik solstik. Vi gør det igen lørdag d. 2 juli 2016 og jeg
håber, at både musik og sang kan høres i miles omkreds.

VVD holdt landsmøde 19 september 2015 i Allerød, hvor Karen
og Carsten repræsenterede vores forening. Dér blev der fastlagt
regionalmøde her i Nykøbing lørdag d. 12 marts, hvilket i kan
læse om i visetidende. Har nogen lyst til at deltage om aftenen
vil prisen være 220,- excl drikkevarer. Tilmelding til mig.
Vi har haft 4 bestyrelsesmøder, men da meget kan klares pr
mail, benytter vi os meget af det.
Jeg håber at den nye form for udsendelse af visetidende, vil
komme til at fungere, for Post Danmark er blevet et meget dyrt
bekendtskab. Skulle der være problemer, så kontakt enten
Carsten eller mig, så vil vi hjælpe jer.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Som
altid får Karen et virkelig flot vise tidende på banen og vores
hjemmeside er opdateret hurtigt og med mange billeder. Her
kan man holde sig orienteret også hvis man ikke vil udskrive
vise tidende.
Har vi en kedelig eller trist dag –SÅ SYNG og lyt til musik
DET er hele formålet med at være en del af Visens Venner .
En Stor tak til ALLE vores medlemmer. Som sagt tidligere møder
i op aften efter aften og gør vores forberedelser meningsfyldte.
Uden jer var vi ikke den forening, som vi alle holder så meget af.

Endnu en gang tak til alle sceneaktive visevenner—jer der
synger -jer der spiller – jer der får lys og lyd frem—alle der
slæber og jer der altid stiller op når der er brug for ekstra hjælp.
Tak for et dejligt år og på glad gensyn i fremtiden

