
Ishøj Vise forenings fremtid.

På viseaftenen i januar fortalte jeg at Birte efter mange års tro tjeneste i forenin-
gens bestyrelse og medhjælperkreds nu trak sig tilbage. Jeg opfordrede forenings 
medlemmer til at medvirke til at udfylde det opståede tomrum senest på viseaftenen 
i februar.  Jeg gentog denne opfordring i nyhedbrevet fra februar. Vi har fået 
lovning på to til medhjælper gruppen, men ingen har meldt sig til bestyrelsen. 

Vi er fem i bestyrelsen. Jeg som formand står for medlemskartotek og kontakt til 
kunstnere. Niels Munch styrer som kasserer vores finanser. Jan Jensen er sekretær 
og styrer vores butik på viseaftenerne. Anni Hansen og Birte Mortensen er menige 
medlemmer og gode sparringspartnere. Birte træder ud efter mange års tro tjeneste
i bestyrelsen og det er på den plads vi nu mangler én. Vi holder 5-6 bestyrelsesmøder 
om året, som regel om formiddagen, (ikke noget krav) varighed 1-1½ timer.
Både jeg og de øvrige i bestyrelsen har brugt urimelig mange timer på at kontakte 
potenteielle kandidater til den ledige post og fået tak, men nej tak.

Der tegner sig to scenarier for bestyrelsens virke de næste par måneder:

1.: Bestyrelse arbejder videre med at planlægge en sommerferieaktivitet den 
kommende sommer. Går i gang med at planlægge vores 30-års jubilæum og påbegyn-
der planlægningen af næste sæson, nye og spændende kunstnere har meldt sig på 
banen.

2.: Bestyrelsen påbegynder aktiviteter og forberedelser af foreningens ophør og 
overdragelse af foreningens kassebeholdning til de formål, vedtægterne foreskriver.

I betyrelsen vil vi selvfølgelig helst vælge scenariet 1, men det kræver at vi meget 
hurtigt får et navn på en kandidat til den ledige bestyrelsespost.
Bestyrelsen ønsker ikke at sidde med hænderne i skødet frem til generalforsamlin-
gen og se hvad der sker, så hellere få det overstået og gå videre med scenarie 2.
Vi har i øvrigt meget svært ved at forstå, hvis der blandt foreningens 130 medlem-
mer ikke er én der har lyst til at bruge 1-1½ time ca. hver anden måned på bestyrel-
sesarbejde.

Med venlig hilsen   Erik Norup


