Referat fra Generalforsamling i Visens Venner torsdag den 9. februar 2017
Formand Elisabeth Teilmann bød velkommen og bad alle om at rejse sig og holde et
minuts stilhed for vores meget afholdte viseven Søren Jensen, der døde den 22. juni
2016.
Så sang: vi Du kom med alt det, der var dig. Tekst: Per Warming Musik: Jens
Rosendal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Helle Suhr Hansen og Helle blev valgt.
Helle takkede for valget og lagde ud med, at der blev valgt to stemmetællere.
2. Formandens beretning: Elisabeth aflagde sin beretning, som der efterfølgende
ikke var nogen kommentarer til.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab: Carsten Aarslew-Jensen
fremlagde regnskabet, der var meget flot. På spørgsmålet, om der var
spørgsmål til regnskabet, blev der fra salen spurgt, hvad vi havde betalt
Christian Søgaard Trio, der underholdt i januar måned. Carsten sagde, at det
vil vi ikke oplyse af hensyn til andre, der vil engagere dem. Men vi havde fået
dem til en god pris.
4. Fastsættelse af kontingent: Carsten sagde, at det havde vi ikke fået drøftet i
bestyrelsen, så det måtte betyde, at kontingentet er uændret.
5. Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen forslag.
6. Valg af kasserer i ulige år: På valg var Carsten Aarslew-Jensen, der ikke
modtog genvalg. Bestyrelsen havde på forhånd meldt ud, at man foreslog
Helle Suhr Hansen. Da der ikke var andre, der ville være kasserer, blev Helle
valgt.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige år: På valg var Ane Lise Christiansen, som
modtog genvalg. Ingen andre meldte sig, så Ane Lise blev genvalgt.
8. Yderligere et bestyrelsesmedlem skal vælges: Da Karen Zubari ikke ønskede at
fortsætte i bestyrelsen, skulle der vælges et bestyrelsesmedlem for en etårig
periode. Bestyrelsen foreslog, at Birthe Ruth Christensen, der har været
suppleant i flere år, indtrådte som bestyrelsesmedlem og da der ikke var
andre interesserede, blev Birthe Ruth valgt.

9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter. På valg var Birthe Ruth Christensen og Lilian
Fugl. Begge modtog genvalg. Lilian Fugl blev valgt, men da Birthe Ruth var
blevet valgt som bestyrelsesmedlem, foreslog bestyrelsen Linda Fugl som ny
suppleant. Der var ingen andre forslag, så Linda blev valgt.
10.Valg af 2 revisorer: Helle spurgte Carsten, om de to revisorer Hans Kimer og
Erik Nielsen vil fortsætte og Carsten sagde: ”Ja hvis ingen andre vil, så tager de
et år mere”, så de blev genvalgt.
11.Valg af 1 revisorsuppleant: Carsten Aarslew-Jensen blev foreslået og valgt.
12.Eventuelt: Jytte rejste sig og sagde, at hun syntes bestyrelsen gjorde det rigtig
godt, så hun bad forsamlingen rejse sig og give et bifald til bestyrelsen. Ida
udtrykte også sin tak til alle de aktører, der stiller op gang på gang. Elisabeth
takkede Carsten for de 16 år, han har været kasserer (og en god kasserer).
Karen takkede hun for det meget store arbejde, hun har gjort i form af vores
meget flotte hjemmeside, vores Vise Tidende, der er så flot, nok et af de
flotteste. Det er også Karen, der har sørget for indberetning til Koda og
relevante steder vedrørende vores arrangementer. Karen har også sørget for
sanghæfter til vores viseaftener, så hun har været et stort aktiv for vores
forening. Så blev gaven til Karen og Carsten hentet frem. Elisabeth sagde, at i
Stubbekøbing er der en meget dygtig ”blomsterdame” og hende havde
Elisabeth fået til at kreere en flot gave. Det var en gæslingepil i en fin skjuler
og så var der en æske, der indeholdt to turtelduer i træ af Kay Bojesen. Karen
og Carsten takkede for gaven og for deres tid i bestyrelsen.
Helle sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Elisabeth takkede ligeledes forsamlingen for deltagelse.

