
Ishøj Viseforening – Generalforsamling 8. februar 2019.

Bestyrelsens beretning:

Som noget nyt i år holder vi generalforsamlingen i februar. På sidste års general-
forsamling i april blev vedtægterne ændret, så regnskabsåret nu følger kalenderåret 
og generalforsamlingen derfor kan afholdes i februar. Vi er i øjeblikket 132 
medlemmer i foreningen, til gengæld er der pt. ingen venteliste.

Efter sidste viseaften sluttede vi foråret af med et besøg af teatret Optimis, der  
gav os BENNY, en musikalsk forestilling om Benny Andersen liv. Benny Andersen døde 
d. 16. august 2018, har har altid haft stor betydning for Ishøj Viseforening, bl.a. 
slutter vi jo altid en viseaften med Go nu nat, og jeg er sikker på at vi ogsp fremovre 
vil synge hans sange.

14. September 2018: 
Vi startede sæsonnen med Shane Morkin, en glimrende visesanger, der gav os mange 
gode sange, men som desværre spillede fællessangene på en måde, så det var helt 
umuligt at følge med.

5. Oktober 2018:
Vores anden viseaften blev desværre ikke meget bedre. Vi havde i 2013 haft et 
succes-rigt besøg af den syngende læge Thomas Steenberg, og vi glædede os til et 
genhør. Men han virkede småsløj og uoplagt, kom for sent og burde nok ha' meldt 
afbud i stedet for at aflevere en sådan præstation.

9. November 2018:
Efter denne halvsløje startpå sæsonnen følte formanden sig bagud på point, nu måtte
vi altså ha' hævet niveauet, og det sørgede intertaineren Kim Sjøgren i den grad for.
Vi fik mange sjove anekdoter og musikalsk blev vi i den grad forkælet. Han forsatte 
langt ud over den aftalte tid, men det var der ingen der brokkede sig over. Han blev 
akkompagneret af Allan Steen, der også spillede til de sange, som Bent Pedersen 
havde valgt til resten af aftenen.

7. December 2018:
Til vores julearrangement kom jule-smørrebrødet fra Drive-Inn Grillen. 
Underholdningen stod Ole Koch Hansen for, både som akkompagnetør af julesangene 
og ind immellem ”jazzede” han for os, et herligt blandet program.

11. Januar 2018: 
Her fik vi besøg af Kælderduoen, et festligt gensyn med Svend Bistrup og John Eirup,
der ud fra deres medbragte sanghæfter gav os en ønskekoncert med gode historier 
om de enkelte numre.



8. Februar 2018:
I dag får i først besøg af samspilsgruppen Harblonika og senere kommer Ishøj 
Harmonika Klub og spiller både instrumentalt og akkompanerer sange fra sangbogen.
Vi har indtil nu haft et gennemsnit af 81 fremmødte til vore viseaftner, så tak for 
jeres opbakning.

I marts kommer JJ's duo og gi'r os en Elvis Presley aften og til april kommer Allan 
Steen igen, denne gang med to sangere. Ilia Swainsson har tidligere besøgt os, og 
denne gang får hun følgeskab af Piet Larsen. Sammen vil de gi' et bredt udvalg af 
sange fra opera-, operette-, musical- og vise-verdenen.

Så er vi også i gang med at planlægge næste sæson. Til september kommer Henry 
O'Connor og gi'r os et aften med irske folkesange, til oktober kommer Allan Steen 
igen, denne gang sammen med sangerinden Vibe Lauth, nogle hørte hende Mortens 
Aften. Til november kommer Ole Koch Hansen igen, sammen med sangerinden Malene 
Mortensen og endnu et genhør i januar 2020, Peter Jørgensen med en Kim Larsen 
aften. Følg i øvrigt med på vores hjemmeside og se hvad der sker hen over sommeren. 
Årsplanen for næste år udsendes så snart den er helt på plads.

Jeg vil gerne slutte af med en tak til bestyrelsen for stor opbakning og hjælp. Også 
en stor tak til alle hjælperne, der sørger for at vi alle kan få nogle gode sangaftner.

Jeg har i årets løb fået flere henvendelser med gode idéer til underholdningen. Det 
er jeg glad for og jeg arbejder videre med de inputs jeg får, så kom fortsat med gode
idéer.


