Ishøj Viseforening – Generalforsamling 6. april 2018.
Formandens beretning:
Vi er i øjeblikket 130 medlemmer i foreningen og der er 12 på venteliste, så man må
sige, at der er stor interesse for foreningen.
Vi havde sidste år to sommer-arrangementer, Teater Optimis forestilling om Halfdan
Rasmussen i maj og Glostrup Amatør Scenes Vupti i august.
Året kom ikke helt til at se ud som planlagt, men jeg er sikker på at de foretagne
ændringer ikke gjorde indholdet dårligere
September 2017:
Vi startede sæsonnen med at Birte Malmø gav os en fortræffelig indføring i ”Den
danske vises historie”, gode historier og dejlige sange akkmpagneret af Allan Steen.
Oktober 2017:
Her fejrede vi vort 30-års jubilæum på Ishøj Vandrehjem, 106 deltog i festen, hvor
Dario Campeotto underholdt og Allan Steen igen betjente tangenterne.
November 2017:
Vi skulle have haft besøg af Jens Gothenborg, men han meldte fra pga. sygdom og
igen varAllan Steen vores redningsmand, og vi sang sange fra Yndlingssanghæftet.
December 2017:
Til vores julearrangement kom juleplatten kom fra Drive-Inn Grillen. Underholdningen
stod Nikolaj Andersen for med ”En alternativ julehistorie”
Januar 2018:
Her fik vi besøg af AnnMari Max Hansen og pianist Jan Overgaard. De gav os en aften
med mange skønne sange af bl.a. Kai Normann Andersen.
Februar 2018:
Her skulle aftenens pianist Christian Baltzer være kommet, men han havde travlt med
at dirigere Ålborg Symfoniorkester ved Dansk Melodi Grand Prix. I stedet fik vi
besøg af Arne og André Lundemann, en festlig aften med masser af humor.
Marts 2018:
En meget aktuel aften, hvor Peter Søvad og Jan Borre gav os et musikalsk foredrag
om John Mogensen, vekslende mellem sang, fortælling og fællessang. Et glimrende
oplæg til at se filmen ”Så længe jeg lever”

Hvis jeg regner de 80 vi er i aften med svarer det til et gennemsnitligt fremmøde på
84 til vore sangaftner og det er da meget pænt.
Når sæsonnen slutter i dag og der er over 5 måneder til næste viseaften. Sidste år
havde vi som tidligere nævnt to musikforestillinger på besøg. d. 23. maj kommer
Optimis igen, denne gang med en forestilling om Benny Andersens liv.
Så er bestyrelse også i gang med at planlægge næste sæson. Følg med på vores
hjemmeside og se hvad der sker hen over sommeren. Årsplanen udsendes så snart den
er 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.
En særlig tak til Sonja og Ewald, der har været aktive i foreningen i mange år, og nu
har valgt at lade sig pensioneret fra dette. Og velkommen til Manon og Jørgen, der
efter et år som vikarer nu er indtrådt i den faste hjælperstab. Hvis nogen har lyst til
at indtræde som vikarer, så giv mig lige et prej.
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.

