Årsberetning 2012
Onsdag den 21. marts 2012 afholdt foreningen Visens Venner i Taastrup ordinær
generalforsamling i Medborgerhuset i Taastrup. Bestyrelsen opstillede en kandidat,
Preben Elle Hansen, som blev valgt til posten som formand for foreningens
bestyrelse. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Ingrid Arlnæs og Else Hansen.
Genvalgt til bestyrelsen blev Ruth Kristensen, Steen Vigholt, Ebbe Jensen og Vibeke
Hamann. Medlem af bestyrelsen er endvidere Ulla Olsen og Steen Hamann, som ikke
var på valg.
Bestyrelsen har organiseret sine arbejdsopgaver således, at der afholdes 2-3
bestyrelsesmøder om året, der drejer sig om de organisatoriske opgaver i foreningen
og 2-3 sæsonplanlægningsmøder, der drejer sig om foreningens kommende
underholdnings- og sceneaktiviteter.
For afviklingen af de daglige praktiske opgaver i bestyrelsen er der udarbejdet en
skriftlig fordeling af ansvarsområderne for hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen finder anledning til at rette en stor tak til alle de af foreningens aktive
medlemmer, der medvirker ved gennemførelsen af hver enkelt viseaften. Takken
retter sig såvel til hver enkelt aftens visevært som til ethvert af de medlemmer, der
øver, optræder, akkompagnerer, stiller op og rydder bort, medvirker ved salg af mad
og drikkevarer, ved udarbejdelse og trykning af materialer, styring af administration
og økonomi samt udarbejdelse og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside.
Tak til jer allesammen.
Der er i årets løb gennemført 7 vellykkede viseaftener. For bestyrelsen er det en
glæde at fornemme den tilfredshed, der kommer til udtryk hos mange af de
visevenner, der deltager som tilhørere ved de enkelte viseaftener. Bestyrelsen vil
derfor også gerne rette en tak til vort gode publikum. Ikke mindst publikums
opbakning til vore egne optrædende medfører for disse større lyst til at yde endnu
mere på scenen.
Ved 4 af årets viseaftener er vore egne aktive sangere og akkompagnatører blevet
suppleret af udefra kommende gæsteoptrædende. Vi har således haft besøg af
Halfdanskerne, af Morten og Leon, af Lars Kanit og Mogens Hansen samt af CarlErik Sørensen og Morten Wedendahl. Alle vore gæsteoptrædende har leveret et

program, som både har været festligt og fornøjeligt og samtidig rigtig godt
gennemført.
Flere af vore aktive medlemmer har ved forskellige lejligheder i årets løb også været
udeoptrædende som f.eks. på plejehjem, på Hedemarkedet i Hedehusene, på
Frivillighedsdagen og andre steder.
For vore aktive medlemmer blev der den 9. juni afholdt den årligt tilbagevendende
skovtur, ligesom der den 6. december blev afholdt det ligeledes årligt
tilbagevendende julehyggemøde.
Den 14. og 15. april gennemførtes et uddannelseskursus for vore aktive med
skuespilleren Chr. Speggers Simonsen som instruktør.
Navnet Visens Venner i Taastrup er et registreret og dermed beskyttet navn, som kun
kan anvendes af viseforeninger, der lovligt kan bære navnet gennem deres
medlemsskab af den overliggende landsorganisation Visens Venner i Danmark.
Vor forening har gennem de senere år været forhindret i at kunne benytte navnet
Visens Venner i Taastrup som domænenavn for vores hjemmeside, idet navnet på
anden vis blev brugt af en dertil uberettiget. Da ophør med denne benyttelse hos den
uberettigede ikke lod sig gennemføre i mindelighed, blev det nødvendigt for os at
indklage vedkommende hos Klagenævnet for Domænenavne.
Den 28. juni blev der, efter diverse skriftveksling, hos Klagenævnet truffet den
afgørelse, at domænenavnet kun lovligt kan benyttes af vor forening, hvorefter den
anden part blev lukket som bruger og vi fik navnet tilbage.
Landsorganisationen Visens Venner i Danmark, der består af 33 viseforeninger,
afholdt landsmøde/generalforsamling i Svendborg den 22. september. I mødet deltog
fra vor forening formanden og kassereren.
En opgørelse over foreningens medlemmer viser, at der i 2012 er tilkommet 35 nye
medlemmer. Antallet af medlemmer efter tilgang/afgang udgør 251, hvoraf 39 er de
såkaldt aktive medlemmer, som medvirker ved gennemførelsen af viseaftenerne.
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