Virket den. 9 februar. 2017
Formandsberetning for 2016.
Endnu et vise år er gået, med masser af dejlige vise aftener. Vi
har haft besøg udefra, men de fleste aftener, har været visesang
fra vores egne rækker.
Vi havde besøg af Tullemor i september, og det var et dejligt
genhør.
For 14 dage siden, var det så Christian Søgaard Trio, og de sidder
næsten i ørerne endnu. Det var da kræs.
Her var godt nok fyldt op og selvom der kan virke lidt koldt, lige
når man kommer ind, så skal jeg da lige love for, at
temperaturen stiger hurtigt.
Når vi planlægger, har det, i mange år, været en regel, at januar
og september er underholdning udefra. En beslutning for at
skåne vores sceneaktive lidt. Der ER enormt stort forberedende
arbejde, med at få en viseaften op at stå. Vi kan ikke bare trykke
på en knap og få lyden ud i en højtaler.
Det ville vist også være lidt kedeligt.
Det er ikke nok, at vi er mange der vil synge, for vi skal have
musik til.
Her vil jeg komme med en stor stor tak til Kaj, Benny, Torben og
Eskil og når vi så lige tager Mort`sen og Møller med – ja så er det
jer vi PT kan trække på. Jeg ved godt der er meget der skal øves,

for det er jo jer, der skal få os syngende til at ”makke ret”. Jeg
håber meget i vil blive ved med, at synes det er sjovt at være en
del af visens venner.
Planlægningsmødet er i år torsdag den. 11 maj kl. 19, oven på
administrationsbygningen hos C. Aarslew- Jensen, og alle er
velkommen til at give deres ønsker til kende. Det kan ske denne
aften, eller til mig inden. Planlægning er en meget vigtig ting,
men ingen kan forudse sygdom eller det der er værre. Her er det
virkelig vigtigt at have gode venner. Det har været nødvendigt
og jeg takker jer ALLE, for at vi kan stå sammen.
Lørdag den. 12 marts, var det vores forening, der afholdt
regionalmøde. Et årligt arrangement, hvor VV øst for Storebælt,
drøfter, hvad der evt. skal på dagsorden, ved landsmødet i
september.
Vi havde en fin dag, på vandrehjemmet, hvor de der ikke skulle
til møde fulgtes med Birthe Ruth, Tonny og Lilian til Fuglsang
Kunstmuseum. Om aftenen, deltog vi alle også flere af vores
medlemmer, til middag, med efterfølgende underholdning fra
de fleste foreninger. Da det var på Evert Taube`s fødselsdag,
havde Karen fået et godt hold fra Sprøjtehuset til at komme. De
har netop et Evert Taube program, hvor også Kirsten og Søren
var med. Efterfølgende har vi heldigvis haft gode
tilkendegivelser. Det var et stort arbejde, så dejligt når det
bliver værdsat.

Landsmødet blev afholdt i Horsens, hvor Ane Lise, Birthe Ruth,
Lilian og jeg deltog.
Vores sommerlørdag i Virkethus, var uden parasoller. Det blev
dog bevist, at vi godt kunne have hyggelige timer inden døre, og
når så Kaj og Torben, med hjælp fra Hasse stod for musikken, så
var der godt gang i stemmerne.
Lørdag den. 1 juli i år tror jeg Tonny skal have fat i parasollerne
igen. Solen vil skinne på den ene eller anden måde og alle skal
være velkommen med deres madkurv.
Inden den, skal vi en tur på Bakken – Bakkens Hvile og jeg kan
sige, at der kun er få billetter tilbage.
Som i alle foreninger, sker der forandringer og det gør der også
hos os. Carsten har styret vores kasse i mange år – jeg tror 16 –
og Karen har virkelig fået sat skub i et flot visetidende, lavet
fællessange, lavet hjemmeside og holdt den ved lige – fået FB i
gang og rapporteret til KODA. Det meste af det, skal vi nu have
nye kræfter til. Vi kan ikke takke jer nok for jeres store arbejde
og jeg vil vende tilbage til det, senere på programmet.
Der er heldigvis kommet lidt respons på mit indlæg i visetidende
om hjælp, så vi stadigvæk kan være en forening med en god
bestyrelse, og vi skal gøre vores allerbedste for at nå de mål,
som vi sætter.
Vi afholder ca. 4 bestyrelsesmøder og bruger derudover flittigt,
telefon, mail og sms.

Jeg tror også Kaj og Tonny vil få hjælp, til alt det tunge arbejde
der foregår før og efter en viseaften.
Det må gerne se let ud, når vi stadigvæk byder velkommen til
alle jer trofaste medlemmer af visens venner i Nykøbing F.
Vi ER en stor forening og jeg er, som formand, SÅ stolt af alles
medvirken.
Om man er sceneaktiv, med musik og sang eller er i materiel og
teknik afdelingen, eller er aktive med fællessang og mere
lyttende – Ja INGEN kan undværes.
TAK TAK til ALLE os som får visens venner i Nykøbing F, til at
være et godt sted at komme.
På glad gensyn.

