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Velkommen til Generalforsamling, med håb på en god debat omkring foreningen.
Medlemstallet er pr. 30. jan. 2018. på 110 - 55 er sæson og 55 på alm.
kontingent, vi har 07 på ventelisten.
Som altid er der medlemmer der melder sig ud gr. sygdom eller andet, men som
det fremgår af medlemstallet, er der flere der er kommet til.
Af de 115. medlemmer er de fleste på e. mail, vi har nu kun 7. som får brev
Skulle der være ændringer på jeres e. mail adresse, privat adresse, fastnet eller
Mobil telefon, så husk at give besked til Robert eller mig, så vi kan få det rettet
på medlemslisten. Forkerte oplysninger giver en masse unødigt arbejde.
Medlemmer på brev, får brev 2. gange pr. sæson. Ved sæson samt ved
indkaldelse til Generalforsamlingen, iflg. vores vedtægter.
Der har været afholdt 8 viseaftener siden sidste Generalforsamling med
tilsammen 616 deltagere, tak for jeres trofaste fremmøde.

Også en stor tak til Erland og Leif for musikken og Poul Erik for lyden, samt til
alle vores andre fantastiske hjælpere, uden jer, ingen viseaften.
De magiske 5. min. har igen i året været et fast punkt på en viseaften, der har
været mange der her benyttet sig af den mulighed, med at prøve og stå foran et
publikum på scenen med en vise. Dette punkt vil vi fortsætte med, i håb om endnu
flere der vil prøve sig selv af.
Valg af fællessange som vælges af et medlem har i år kørt uden problemer,
dog er der en lille ændring, der skal nu kun vælges 6. viser og 2. skålsange efter
listen. Den sidste viser er mdr. nye visen fra sidste viseaften, som her bliver
gentaget. Stor tak til alle der har valgt viser. Leif laver for Pluds-listen, der vælges
ud fra.
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Solister, ud over vores egne, har der været mange forskellige på scenen gennem
året, fra andre afd. som vi har stor glæde af.
Landsmødet blev afholdt hos V.V. i Hillerød d. 09. sep. 2017., med Marianne
og Ego. Der blev drøftet flere spændende punkter. Her får vi også nogle gode
kontakter til de andre afd. i landet. Vi har mødepligt til landsmøderne.
I år afholdes det i Vejle lørdag d.15. sep. Referat af mødet kan findes på VVD.
VVD har en hjemmeside, adressen er : www.visensvenner.dk,
Her kan man finde oplysninger om alt inden for VVD.
Pr. 31 juli 2017, var der 33 foreninger med ca. 3.845 medlemmer, en lille
tilbagegang. Af de 3.845 medlemmer er der ca. 600 Solister.
Ryslinge Højskole har haft stor dækning ved deres kursus, hvor alle kan deltage.
Kjell Larsen, Klaus Gildsig og Ellen Andersen har deltaget, de vil kunne give svar
på evt. spørgsmål omkring kurset.
Regionalmøderne, bliver afholdt 2 steder, øst og vest for storebælt, i øst, hos
V. V. i Furesø afd. lørdag d. 10. marts, med deltagelse af Annette og Ego, og i vest
hos V. V. i Aalborg lørdag d. 17. marts, her deltager vi ikke.
Igen har der været visetræf i Faxe Ladeplads og Visens Skib har igen været på
farten, og lagt til i forskellige havne, til stor glæde for de fremmødte. Almer og
Britt står for visetræffet Faxe Ladeplads, og Niels Skouby V.V. Aarhus, er
Kaptajn på Visens Skib, Vise Venner fra forskellige afd. sejler med rundt og
underholder. Der er pænt fremmøde i de forskellige havne.
På vores hjemmeside www.visensvennerfrederikssund.dk, kan alle gå ind og
finde information omkring kommende viseaftener med mere. Vores redaktør
Marianne, har haft travlt med at udbygge siden med flere billeder og andre små
indlæg. Har du en kommentar omkring en viseaften, et billede eller andet, så
kontakt Marianne.
Fra vores hjemmeside, kan man komme videre til, www.visensvenner.dk , hvor
alle afd. i Landets findes. Husk hvis I besøger en anden afd. at medbringe jeres
medlemskort, så betaler I entre som medlem i den pågældende afdeling.
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Månedens nye vise, har Birgit og Leif glædet os med til hver viseaften, og som
altid med en god historie vedhæftet. Jeg håber at I alle deler den samme glæde
der er, ved at lære nye viser at kende. Som før omtalt bliver mdr. nye vise gentaget
ved den efterfølgende viseaften.
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, på skift hos et bestyrelsesmedlem, her prøver
vi på at løse de udfordringer af forskellig art vi støder på i løber af en sæson.
En stor tak til alle i bestyrelsen for jeres indsats på hver jeres måde.
Skulle der være nogle der af jer der har tid og lyst til at hjælpe, det behøver ikke at
være som fast hjælper, men ved afbud gr. sygdom og lign., kan komme og hjælpe.
Vi mødes kl. ca. 17. og slutter ca. 24, efter endt oprydning. Så giv mig lige et vink.
Ud over glæden ved at hjælpe, bydes der på en øl, vand eller et glas vin, under
og efter arbejdet, som tak for hjælpen.
Sommerfest og sæsonafslutning, blev sidste år afholdt søndag d. 28 maj 2017
hos Leif og Birgit, som igen lagde hus til, det er solister og hjælpere som gennem
året har været på, som bliver inviteret som tak for hjælpen, her bliver der grillet,
spist, sunget og især hygget. Sommerfesten er med til at styrke det gode forhold
der er i foreningen, og som alle har glæde af ved kommende viseaftener.
Til sidst, en stor tak til alle jer medlemmer som ikke er blevet nævnt andet sted i
beretningen, men er med til at gøre vore viseaftener, til nogle dejlige oplevelser.
Også Tak for de mange rosende ord der er kommet i året, de er med til at holde
humøret og arbejdsglæden oppe hos bestyrelse og mig selv, tak.

Herefter vil jeg sætte bestyrelsens beretning til debat og afstemning.
Erling
d. 16. marts 2018.

