Ishøj Viseforening – Generalforsamling 8. april 2016.
Formandens beretning:
September 2015:
Vi startede med fuld fart med Elvis og Beatles, men også en lang række danske
ørehængere, 67 deltog denne festlige aften med Peter Jørgensen og hans guitar.
Oktober 2015:
Her konkurrerer vi med kulturnatten i København, og kun 53 deltog denne aften.
Nicolai Bangs Glade Toner stod for underholdningen, og vi fik sunget en masse sange
fra 40-, 50- og 60-erne.
November 2015:
Her stod Allan Steen for underholdningen og den første time havde vi royalt besøg i
skikkelse af skuespilleren Per Dahl. Resten af aftenen sange vi sange fra sangbogen.
93 deltog denne aften
December 2015:
Til vores julearrangement var der 80 deltagere, maden kom fra Bilka og det var vi
ikke helt tilfredse med. I første afdeling havde vi besøg af Vibeholmskolens Luciaoptog. Derefter sang vi julesalmer og -sange, Lauritz Smedegaard Andersen fra
Musikskolen spillede til.
Januar 2016:
Her havde vi besøg af Ishøj Harmonikaorkester, som både underhold instrumentalt og
spillede op til fællessang. 63 medlemmer deltog.
Februar 2016:
I februar havde vi igen en aften hvor vi sang hele aftenen sammen med hyggepianisten Jesper Boye. Jesper optog lyden til nogen af sangene og hvis I vil høre jer
selv er der link til lydfilerne på hjemmesiden. 65 deltog denne aften.
Marts 2016:
Først blev vi underholdt af to samspilsgrupper, både en strygergruppe og en
guitargruppe, fra Musikskolen og dernæst skulle vi ha' haft besøg af visesangeren
Jan Holt, men han sendte afbud og Allan Steen sprang til. Her sang vi sange fra det
blå sanghæfte, en optælling viste at det røde hæfte er ukomplet.
Jeg har derfor fået den idé, at vi skal have opdateret vores sanghæfte bestand med
et nyt sanghæfte med titlen ”Medlemmernes yndlingssange 2016”. Hvis I alle sender
mig titlen på jeres yndlingssang, så vil jeg sørge for at vi til efteråret har et nyt
sanghæfte at veksle med.

I aften har vi besøg af Claus Pries. Nogle kender måske Claus fra DK4 hvor har har
deltaget i ”Dansktop Talent”. Claus vil underholde os med Grand Prix sange, Dansktop
sange og sange fra film- og teaterverdenen.
Hvis jeg regner de 80 vi er i aften med svarer det til et gennemsnitligt fremmøde på
71 til vore sangaftner. Vi er pt. 123 medlemmer og da vi fylder op til 130 er der nogle
få ledige pladser, så har I venner der gerne vil være med er det nu de skal melde sig.
Jeg vil gerne slutte af med en tak til bestyrelsen for opbakning og hjælp. Også en
stor tak til hjælperne både med opstilling af borde og ikke mindst hjælperne i
køkkenet, 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, jeg sorterer dem til 40-50 tusind fra.
Jeg er også godt i gang med planlægningen af næste år, så følg med på hjemmesiden
hen over sommeren, hvor aftalerne offentliggøres så snar de er på plads.

