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Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017
Efter at usikkerheden om Teaterbygningens eksistens blev afklaret i 2016 og, at vi i samme år
fejrede foreningens 40 års fødselsdag, blev 2017 et mere "normalt" år med fem viseaftener og
enkelte udeoptrædender.

Viseaftener
Årets viseaftener startede den 10. februar med en opfølgning af "Store Damer" fra oktober 2016,
nemlig med "Store Herrer". For at aflaste vore egne "Store Herrer", havde vi dog allieret os med
en "fremmed Stor Herre", nemlig Fritz Tandrup fra VV Hjørring. Og for at sætte det hele i relief
havde vi også besøg af en "fremmed lille dame", Mette Østerbro fra VV Østsjælland. Mette var
bestem ikke nogen "lille" visefortolker. Hun havde taget sin egen akkompagnatør, Bjarne
Kjærsgaard fra VV Ballerup, med.
Også den 3. marts havde vi gæstesolister udefra, nemlig duoen Solvejg og Alex fra VV
Nordsjælland. Duoen har tidligere besøgt os med deres eminente sang og guitarspil. Også vore
egne solister viste sig fra den bedste side.
Den 7. april sluttede vi - som sædvanligt - visesæsonen af med en Cabaret-forestilling, der var lagt
i hænderne på Ellen Lykke. Hun tog os med på landet på højskoleophold efterfulgt af
værtshusbesøg i byen. En flot forestilling, som Ellen og hele holdet havde lagt stort arbejde i. Som i
tidligere år havde Birte Rask Andersen og Poul Dahm Andersen lagt et stort arbejde i at gøre
scenen smuk og indbydende.
Efter sommerpausen lagde vi ud den 6. oktober med endnu en gæst udefra, nemlig Jørgen
Bendixen, der er en gudbenådet entertainer. Viseværten, Kurt Stoltze, havde arrangeret, at
Herrekoret efter pausen varmede op til en tur på Bakken, hvor de skulle overvære "pigernes"
optræden i "Bakkens Hvile". Ja, Kurts fantasi fejler ikke noget, og det blev da også en
begivenhedsrig aften.
Årets sidste forestilling fandt sted den 3. november uden solister udefra. Temaet var "Livets gang i
Baghuset". Hele holdet var på banen med Poul Dahm Andersen som handy-mand, som "sladrede"
om Baghusets beboeres liv og gøren. At han som uddannet elektriker ikke kunne undgå at lave en
kortslutning i elektriciteten med det resultat, at lyset i salen gik ud, skal være ham tilgivet, da det
var en velindøvet detalje. Den aften så duoen, Gitte og Jørn, dagens lys. Gitte sang smukt med Jørn
som akkompagnatør på hhv. guitar og bas. Da Jørn den aften tillige var lydmester, måtte Handymanden forlade scenen for en kort stund for at afløse ved lydbordet.
Der er tidligere på dette sted berettet om, at kvaliteten i vore viseaftener uden tvivl kan måle sig
med - og også overgår - kvaliteten i mange andre afdelinger af Visens Venner. Det kan enkelte af
vore aktive, som med mellemrum aflægger overværer viseaftener hos andre, berette om.
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Men, men, men: Alt er ikke fryd og gammen. Vi må se i øjnene, at de relativt få sceneudøvere, vi
har i "stalden" - såvel visefortolkere som akkompagnatører - er kommet op i alderen. Det er svært
at forlange, at de skal kaste sig ud i at lære mange nye tekster.
Vi må derfor se i øjnene, at kommende viseaftener vil blive præget af et kendt repertoire med få
nye tekster. Så er det op til viseværterne at lægge teksterne ind i nye rammer.
Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle udøvende medlemmer for jeres store indsats, jeres
engagement og loyalitet.
Men også en stor tak til alle medlemmer, der troligt møder op til vore visearrangementer. Jeres
medlevende engagement er drivkraften for præstationerne på scenen.

Udeoptræden
Den 29. januar sidste år prøvede vi noget nyt, idet vi ekstraordinært lavede en visematiné i Borup
Kulturhus. Kunstnerisk og publikumsmæssigt blev det en succes, men vort håb om at skaffe nye
medlemmer blev gjort til skamme. Der er derfor ikke planer om en gentagelse.
Andre udeoptrædender var i Jystrup - hvilket er blevet en tradition - og i Gl. Skovbo
Pensionistforening, Gørslev.
Endelig optrådte enkelte af vore aktive ved Arndt Olsens 80 års fødselsdag.
Desværre kunne vi ikke deltage i årets "Spil dansk" dag, da den fandt sted dagen før vort eget
arrangement den 3. november. Det ville være for stor en mundfuld.

De udøvende – de såkaldt ”aktive”
Foreningens aktive medlemmer består af 12 visefortolkere, 3-4 akkompagnatører/musikere og 1
lydmester. Heraf er 6 desuden bestyrelsesmedlemmer.
Alle aktive gør et stort arbejde ikke alene med deres egne viser, men også som viseværter og som
medhjælpere til at få det hele til at glide. Som formand er jeg dybt taknemmelig for den holdånd
og det engagement, der udvises af alle. Stor tak til jer alle - også til "lyseslukkeren", Dorte, der
sørger for lysdæmpningen under viseaftenerne.
Der er tidligere i denne beretning redegjort for aldersproblemet, som er et stort problem for
fremtiden.

Økonomi
Foreningens økonomiske situation fremgår af regnskabet, som vor kasserer, Helle Juul Sørensen,
vil gennemgå på dagsordens næste punkt.
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Vore indtægter stammer - som i de foregående år - væsentligst fra 3 kilder, nemlig kontingenter
fra et dalende medlemstal, honorarer fra udeoptræden og tilskud fra Køge Kommune.
Regnskabet slutter med et overskud på godt 10.000 kr. Det er selvfølgelig godt med overskud - i
2016 var der underskud - men det er ikke foreningens opgave at skabe sig en større formue. I
særdeleshed ikke i betragtning af, at overskuddet stort set svarer til det tilskud, som vi modtog fra
Køge Kommune, som i forvejen begunstiger os med gratis lokaler i Teaterbygningen.
På den anden side, har vi i 2017 haft pæne indtægter fra udeoptræden, som vi ikke kan forvente
altid vil opstå.
Som formand har jeg tidligere udtrykt ønsket om, at foreningens arbejde kunne klares uden det
kommunale tilskud bortset fra lokalehjælpen.

Medlemmer og medlemsorientering
Ved udgangen af 2017 var der 101 medlemmer – heraf 19 udøvende og bestyrelsesmedlemmer
samt 2 4 æresmedlemmer. Der er tale om en tilbagegang på 12 siden sidste år - en udvikling, der
ikke er uventet, idet foreningens medlemmer jo - som bekendt - hører hjemme i kategorien "Det
grå Guld".
Imidlertid er vi vidende om, at der er en del nye medlemmer på vej i dette nye år. Men vi må også
se i øjnene, at vi kan forvente udmeldelser.
I løbet af 2017 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 taget sig sammen til at framelde sig
brevet.
Antallet af medlemsadresser, hvortil medlemsbrevet skal udsendes med traditionel post, er nu på
11. De får nu 2 gange om året tilsendt en kopi af det elektroniske medlemsbrev i stedet for det
hidtidige "Viseværten".
Den hidtidige praksis med at udsende kontingentopkrævning (indbetalingskort) med post til alle
medlemmer er nu droppet, idet vi beder om, at medlemmer indbetaler til foreningens bankkonto,
således som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling.
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 orienteret om foreningens aktiviteter på
hjemmesiden – www.visensvennerkoege.dk – der løbende bliver ajourført.
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Fremtiden
Jeg har tidligere i beretningen været inde på foreningens aldersproblem - et problem, vi deler med
de fleste andre afdelinger af Visens Venner og en række andre foreninger med lignende
medlemsmasse. Men det er jo en ringe trøst.
Aldersproblemet samt problemet med at rekruttere medlemmer til bestyrelsen anses for så
væsentligt, at det kan true vor forenings eksistens.
Indtil videre vil bestyrelsen arbejde aktivt på at bevare en medlemsstørrelse, der gør det muligt
fortsat at afholde viseaftener - måske ikke i det hidtidige omfang.

Bestyrelsen
I årets løb har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne afholdes på skift hos
bestyrelsesmedlemmerne.
Også i 2017 blev et par bestyrelsesmøder efterfulgt af møder med de udøvende medlemmer med
fuld tilslutning. Disse sammenkomster anses for at være væsentlige elementer i den "gode ånd",
der hersker blandt de aktive og bestyrelsens medlemmer.
I 2017 var Visens Venner i Køge repræsenteret af formanden og kassereren på regionalmødet i
Visens Venner i Kalundborg og af Kurt Stoltze og Poul Dahm Andersen på landsmødet i Visens
Venner i Hillerød.
Bestyrelsesarbejdet er præget af medlemmernes store engagement og aktive indsats under
bestyrelsesmøderne såvel som før og efter møderne. Jeg vil gerne rette en stor tak til
bestyrelsesmedlemmerne for deres positive og ihærdige indsats til gavn for foreningen.
Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen er formanden og to tre
bestyrelsesmedlemmer på valg for en to-årig periode. Jeg har selv i sidste års beretning
tilkendegivet, at den kommende formandsperiode - hvis jeg bliver valgt - vil være min sidste. De to
andre på valg i dag, nemlig Ebba Sørensen og Kurt Stoltze, har også indikeret, at det vil være deres
sidste periode i bestyrelsen. Jeg er desuden vidende om, at kassereren, der er på valgt næste år,
højst ønsker at modtage genvalg for ét år.
Det er enhver bestyrelses opgave til stadighed at være på sporet af nye emner til bestyrelsen
herunder emner til at bestride postene som formand og kasserer. Desværre har der hidtil ikke vist
sig personer, der er interesseret i at være med.
Det er derfor ikke med den store optimisme, at jeg hermed kan give ordet tilbage til dirigenten.

Formand: Erik Lund-Nielsen, Krogager 55, 2670 Greve, tlf. 8111 3225, e-mail: formand@visensvennerkoege.dk

