Visens Venner i Køge
Side 1 af 4

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018
I sidste års beretning kunne vi glæde os over, at Teaterbygningen var blevet "reddet", så det er her
på sin plads at glædes over det gode samarbejde, vi har med Teaterbygningens søde og meget
imødekommende ledelse og personale. Det er forudsætningen for, at vi har kunne afvikle de
sædvanlige 5 viseaftener i året løb på måde, så vort trofaste publikum føler sig godt tilpas.

Viseaftener
Som nævnt har vi afviklet 5 viseaftener i 2018.
Af de 5 viseaftener har vort eget hold af visefortolkere stået for 3 viseafteners samlede program,
medens der to gange har været gæster udefra, nemlig Peter Vesth og Kristian Rusbjerg i februar
måned og et hold fra Visens Venner i Taastrup i oktober måned.
En særlig aften var den 2. november, der var dedikeret Anni Pedersen, der efter mange års optræden
havde besluttet sig for at indstille karrieren. Det blev en festlig og minderig aften for Anni, men også
til stor glæde for publikum og for de øvrige optrædende.

Udeoptræden
Også i 2018 har der været efterspørgsel efter vore aktive for optræden i andre sammenhæng. 5
gange har udeoptræden resulteret i indtægter til foreningens kasse, medens 3 gange har været i
andre Visens Venner afdelinger og til "Spil dansk" i Borup Kulturhus, hvor der ikke ydes honorar.
Specielt deltagelsen i "Spil Dansk" skal fremhæves, idet to af vore æresmedlemmer, Ellen Lykke og
Niels Vange, beredvilligt stillede op for vor forening. Godt gået i betragtning af, at det arrangement
fandt sted dagen før hyldestaftenen for Anni Pedersen.

De udøvende – de såkaldt ”aktive”
Foreningens aktive medlemmer består lige nu af 8-10 visefortolkere, 2-3 akkompagnatører/musikere
og 1 lydmester. Heraf er 5 desuden bestyrelsesmedlemmer. På ét år er antallet af aktive visesangere
reduceret med tre, hvilket stiller ekstra krav til de resterende.
Som også omtalt i sidste års beretning bliver det derfor vanskeligere og vanskeligere at gennemføre
en hel aftens program, som typisk består af 30 numre - ind imellem flere - udelukkende med egne
aktører. Der skal her lyde en stor tak til alle, der yder en stor indsats for at stable en viseaften på
benene og at få den afviklet.
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Økonomi
Foreningens økonomiske situation fremgår af regnskabet, som vil blive fremlagt som næste punkt på
dagsordenen.
For første gang i mange år har foreningen ikke modtaget kontant tilskud fra Køge Kommune - den
gode økonomi taget i betragtning. Kommunen havde dog stillet en underskudsgaranti på 10.000 kr.
Vi har som tidligere år kunnet disponere over lokaler i Teaterbygningen uden udgift for foreningen.
Det er vi utroligt taknemmelige for. Det er nemlig ikke en selvfølge. I flere af vore søsterforeninger
skal der betales for lokalerne - også i de kommunalt ejede lokaler. Den belastning af regnskabet har
vi heldigvis ikke.
Uden tilskud fra Køge Kommune kommer regnskabet for 2018 ud med et positivt resultat på 1.320
kr. Det er vi ikke utilfredse med. Medvirkende til resultatet er indtægter fra udeoptæden på godt
6.000 kr.
Foreningen har endvidere en solid egenkapital på godt 58.000, så der er noget at stå imod med.

Medlemmer og medlemsorientering
Ved udgangen af 2018 var der 104 medlemmer – heraf 15 udøvende og bestyrelsesmedlemmer samt
4 æresmedlemmer. For ét år siden var der 101 medlemmer. I løbet af 2018 udsendtes det
elektroniske medlemsbrev i alt 8 gange. Der er registreret 94 modtagende mail-adresser, hvoriblandt
nogle ikke er medlemmer, idet det står enhver frit for at tilmelde sig brevet. Der kan også være tale
om udmeldte medlemmer, der gerne hører om, hvad der sker i vor forening, eller som ganske enkelt
ikke har frameldt sig brevet.
Antallet af medlemsadresser, hvortil medlemsbrevet skal udsendes med traditionel post, er på 8. De
får nu 2 gange om året tilsendt en kopi af det elektroniske medlemsbrev i stedet for det hidtidige
"Viseværten". Seneste udsendelse fandt sted den 20. december 2018.
I årets løb har pressen i Køge meget velvilligt optaget vore pressemeddelelser, som typisk udsendes
forud for en viseaften.
Medlemmerne har i øvrigt mulighed for at holde sig orienterede om foreningens aktiviteter på
hjemmesiden – www.visensvennerkoege.dk – der løbende bliver ajourført.

Fremtiden
Der er ingen grund til at "stikke hovedet i busken". Fremtiden ser ikke lovende ud. Af to grunde:
1. De udøvende medlemmers antal og alder er ikke gunstig for fremtiden. Som omtalt tidligere i
beretningen, er der kun 8-10 udøvende medlemmer til at optræde som solister, hvortil
kommer, at kun et par stykker endnu ikke er fyldt 70 år og et par stykker er over 80 år. På den
baggrund vil vi fremover altid engagere solister udefra til at underholde en halv eller hel
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viseaften således, at vore egne solister og ene akkompagnatør højst skal koncentrere sig om
en halv aften.
2. Det har vist sig umuligt at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Som det ser ud nu,
forventes ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer at fortsætte i bestyrelsen efter
generalforsamlingen i februar 2020 - altså om ét år. Det samme gælder vor akkompagnatør,
Helle Juul Sørensen, der akkompagnerer til langt de fleste viser.
På den baggrund er der en latent risiko for, at der på næste års generalforsamling skal træffes
beslutning om at lukke foreningen.
Bestyrelsen arbejder som en selvfølge på, at den situation ikke indtræffer, men det kræver, at der fra
medlemmernes side er vilje til at lade sig indvælge og gøre en aktiv indsats for foreningens
overlevelse. Derfor vil bestyrelsen naturligvis lægge planer for aktiviteterne i 1. halvår 2020, som en
eventuel ny bestyrelse kan arbejde ud fra.
På den anden side skal der allerede nu arbejdes på en plan for afvikling af foreningen, hvilket vil
fremgå af de forslag, som bestyrelsen har stillet til generalforsamlingen, og som er udsendt sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der vil blive redegjort nærmere for forslagene til de
enkelte dagsordenspunkterpunkter.
Som det vil fremgå af næste punkt på dagsordenen, Fremlæggelse af regnskabet, råder foreningen
over en ikke ubetydelig formue. Med udsigt til at foreningen har en kort restlevetid foreslår
bestyrelsen, at lade denne formue komme medlemmerne til gode, hvilket kan komme til udtryk på
flere måder, eksempelvis ved at engagere professionelle kunstnere til at underholde eller lade
medlemmerne deltage i viseaftenerne uden at skulle betale entré. Deltagerne i denne
generalforsamling har allerede nydt godt af denne politik i form af den serverede mad.
Bestyrelsen vil naturligvis sikre, at der vil være en rimelig arbejdskapital til foreningens fortsatte
arbejde efter generalforsamlingen i 2020, hvis der måtte blive grundlag herfor.

Bestyrelsen
Desværre har Ebba Sørensen valgt at trække sig fra sin post i bestyrelsen. Ebbas væsentligste
opgave, nemlig at modtage bestillinger til viseaftenerne, er midlertidigt - og velvilligt - overtaget af
Poul Dahm Andersen. Med de resterende 6 bestyrelsesmedlemmer overholder vi stadig
vedtægternes krav om 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
I årets løb har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift hos
bestyrelsesmedlemmerne.
Også i 2018 blev et par bestyrelsesmøder efterfulgt af møder med de udøvende medlemmer med
stor tilslutning. Disse sammenkomster anses for at være væsentlige elementer i den "gode ånd", der
hersker blandt de aktive og bestyrelsens medlemmer.
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I 2018 var Visens Venner i Køge repræsenteret af formanden og kassereren på regionalmødet i
Visens Venner Furesø (Farum) og landsmødet i Visens Venner i Vejle.
Jeg vil gerne rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres positive indsats til gavn for
foreningen.
Det er således ikke med den store optimisme for foreningen, at jeg hermed giver ordet tilbage til
dirigenten.
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