VISENS VENNER HILLERØD
www.visensvennerhillerod.dk

Referat af generalforsamling onsdag den 11. maj 2022 kl. 19.00 i
Grønnegadecentret
Vi indledte med en fællessang: Kom maj du søde milde.
Herefter fulgte vi dagsorden:
1. Valg af dirigent. Jens Høyer blev valgt. Han gav ordet til
2. Formanden som gav sin beretning. Den er vedhæftet. Blev godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. På grund af kassererens sygdom fremlagde Judith,
som er revisor, regnskabet for de sidste 3 år. Det fremgår, at udgifterne stiger, men at indtægterne ikke følger helt med. På sigt må man nok regne med en stigning i kontingent.
Bl.a. er udgiften til Støberihallen steget fra 4000 kr. til 4.750 kr. for hver aften. Herudover
hyrer vi også kunstnere udefra, som supplement til vore egne visesangere. Forandring fryder!
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 400 kr. for det næste år. Dette
godkendes.
5. Nyt fra VVD: se formandens beretning.
6. Indkomne forslag: Carl Aage har oplevet, at flere kommer til ham og ønsker at købe drikkevarer. Han foreslår derfor at baren åbnes.
Dette medførte en længere debat, herunder om man kunne tænke sig en ordning, hvor baren blev åbnet, men det var frivilligt, om man ville benytte den eller ej. Dette var der ikke
interesse for. Det blev foreslået, at stemme om at genindføre obligatorisk brug af baren.
Dette forslag blev sendt til afstemning: der var et lille flertal for at bestyrelsen pålægges at
arbejde på at genindføre obligatorisk bar.
7. Valg til bestyrelsen: Ole Nisbeth, Henning Rønslev og Annett Feddersen var på valg og blev
genvalgt med akklamation.
Mogens Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og 1. suppleant Thomas Kirkegaard ønsker at indtræde i stedet. Ingen andre ønskede at opstille, så Thomas blev valgt med akklamation. Kun for et år, da Mogens først var på valg næste år.
Bestyrelsen takkede Mogens for det mangeårige arbejde. Mogens har været med siden
foreningens start, og det har været utroligt hyggeligt.
Mogens fik nogle flasker vin til tak.

8. Valg af 1. og 2. suppleant: Vike Flarup indtrådte som 1. suppleant, også uden modkandidater. Valgt med akklamation.
Jens Høyer var på valg som 2. suppleant og modtog valg med akklamation.
9. Evt.: Asger holdt en tale for Mogens og takkede ham for 25 års fantastisk samarbejde og
mange morsomme oplevelser. Talen modtaget med stor akklamation.
GF blev afsluttet med en fællessang og herefter optrådte Ole med Drankervejr af Halfdan
Rasmussen med Marianne som akkompagnatør, Vike med oplæsning af ”Bellevu” en historie fra Græsted, og Sisse og Thomas afsluttede med Volmer Sørensens Pensionistvisen.
Mogens Hansen akkompagnerede.
Referenter: Vibeke og Per.

