Ishøj Viseforening – Generalforsamling 10. april 2015.
Formandens beretning:
September 2014:
Vi startede med en veloplagt Nikolaj Andersen der fortalte om Liva Weels
liv og spillede op til hendes dejlige viser, 76 deltog denne aften.
Oktober 2015:
Vi flyttede en uge frem for ikke at ramme kulturnatten, me det var ikke en succes,
kun 60 deltog denne aften. De to troubadourer stod for underholdningen, og vi fik
mange gode oplæg til viserne, bl.a en overraskende historie om ”Samarkand”
November 2014:
Her stod Lena og Klaus for underholdningen der bestod af tre temaer: 1. Raquel
Rastenni. 2. Københavnerviser fra Birthe Edlichs visebog. 3. Syngepigerne og Bakkens
Hvile. 74 deltog denne aften
December 2014:
Til vores julearrangement var der 86 deltagere, julebuffet fra Ole Kok.
Underholdningen stod Joanna og Allan Heiding for, Joanna sang dejligt, men vi fik
sunget for lidt og der var også for få julesange.
Januar 2015:
Her blev halvdelen af tiden brugt til koncert med duoen Hvid Bille og den anden
halvdel til fællessang med Ronnie Bille og hans hustru. 72 medlemmer deltog.
Februar 2015:
Denne aften er den som jeg personligt har været mest glad for, her kom Lisa Koch
Nielsen helt fra Aarhus og tog os med en tur i Biffen og spillede op til fællessangene.
77 deltog og hvis andre end mig nød denne aften, så hyrer jeg hende gerne igen.
Marts 2015:
Først blev vi underholdt af sampilsgruppen Harblonika fra Musikskolen og dernæste
fortalte Claus Mortensen og Oskar Hansen liv og spilled op til sang af både kendte og
ukendte viser. Her var 67 mødt frem.
Hvis jeg regner de 89 vi er i aften med kommer vi over 600 fremmødte i sæsonnen,
dvs. 75 i gennemsnit svarende til 60 % af medlemmerne. Vi er pt. 125 medlemmer og
et par stykker har allerede opsagt deres medlemskab, da de er fraflyttet kommunen.
Der er pt. 3 på venteliste, de bliver alle tilbudt medlemskab fra næste sæson.

I aften har vi besøg af Marianne og Jens fra ”Rendestenens Liljer”. Marianne blev jeg
gjort opmærksom på af et af vore medlemmer, der havde hørt hende på Kærbo. Den
slags inspiration modtager jeg meget gerne.
Ole Møller har gjort mig opmærksom på at Gert plejede at stå for indkøb af billetter
til ”Så syng da, Danmark” i DR Koncerthuset. Det vil jeg gerne ta' mig af i fremtiden.
Kommende datoer er:
14. juni 2015 – 23. september 2015 – 9. marts 2016 og 1. juni 2016.
Billetpriser fra 73 – 125 kr. jeg vil gå efter de bedste pladser.
Jeg udsender i næste uge mail om tilmelding til d. 14. juni, kort tilmeldingsfrist.
Dette er min første sæson som formand, og jeg vil gerne ha' feedback på den måde
jeg gør det på. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke min bestyrelse for
den store opbakning jeg har mødt, en helt særlig tak til Gert uden hvis støtte det
slet ikke var gået, jeg håber at jeg stadig kan trække på dig næste år, når du ikke
længere sidder i bestyrelsen.

