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Du danske sommer, jeg elsker dig, 

skønt du så ofte har sveget mig. 
Du er i sindet jo lunefuld, 

dog hjertet inderst inde er pure guld. 
Mer, mer, mer 

jeg dog dig elsker hver gang du ler. 
 

Tekst: Thøger Larsen                        (red.) 
 

 
Sommeren er over Danmark og nu får I ”SommerStrofen” med beretning og referat fra 
generalforsamlingen den 17. april 2018. 
 
Vi er godt i gang med planlægningen af sæson 2018 / 2019 
Datoerne for viseaftenen er på plads, vi har fået lokaler. 
  
Vi mangler lige de sidste aftaler, inden vi kan udsende programmet for sæson 2018 / 2019, 
jeg kan dog godt love, der vil være flere fællessange i den kommende sæson. 
 
Datoerne for viseaftener er:  
den 21. september, 2018 
den 12. oktober, 2018 
40 års fødselsdag den 9. november, 2018 
der udsendes invitation senere, men reserver allerede nu datoen. 
 
Den 1. februar 2019,  
den 1. marts 2019 
 og den 5. april. 2019 
Jeg ønsker jer en god sommer og på gensyn i sæson 2018 / 2019 
 
Bedste hilsner 
Anne Juul 
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Referat fra ordinær generalforsamling på Skolen på Herredsåsen 
tirsdag den 17. april 2018 kl 19.30 
 
Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Valg af dirigent og to stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren 
5. Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand for 2 år. Anne Juul modtager genvalg 
7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Jan Hyldal modtager genvalg 
8. Valg af bestyrelsessuppleant  for 1 år 
9. Valg af en bilagskontrollant for 1 år. Suzanne Baadsgaard modtager genvalg 
10. Valg af en bilagskontrollantsuppleant for 1 år. Vagn Olsen modtager genvalg 
11. Eventuelt 
 
Ad 1. Velkomst ved Anne. 
Ad 2.  Valg af dirigent. Jan Hyldal blev valgt.  
 Der er 12 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 Der vælges ingen stemmetæller. 
 Jan konstaterer generalforsamlingen er rettidigt varslet. 
Ad 3.  Anne aflægger formandens beretning. Se bilag. 
 Der er en livlig debat. Der tales om foreningens problemer med faldende 
 medlemstal. Det er et generelt problem over hele landet.  
 Vi må prøve at synliggøre os noget mere, eventuelt ved at blive nævnt noget mere 
 i dagspressen. Bruge vores hjemmeside og Face Book noget mere. 
 Det er vigtigt vi markedsfører os positivt. Måske det vil være en god ide at flytte på 
 Aktivitets Centret, hvor vi ikke skal være ude til et bestemt tidspunkt.  
 Hvor vi er ved byen.  
 Anne har haft mange problemer med at få lokaler på Herredsåsen til næste sæson. 
 Anne har efterfølgende talt med Kalundborg kommune, og nu har vi faktisk fået 
 vi har bedt om. 
 Anne afsluttede debatten med at sige, at hun er glad for den gode debat, der har 
 været i aften 
 Tak for en rigtig god debat. 
 Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
Ad 4.  Hanne fremlægger det reviderede regnskab, som viser et driftsoverskud  
 på 7846,86 kr. 
 Dorte spørger om vi har været nødt til at sige nej til arrangementer på grund af 
 pianister. Anne svarer, at vi har været nødt til at sige nej til 2 arrangementer. 
 Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
Ad 5.  Der er ingen indkomne forslag. 
 Uændret kontingent vedtages. 
Ad 6.  Anne Juul vælges enstemmigt som formand for 2 år 
Ad  7.  Jan Hyldal vælges enstemmigt som bestyrelsesmedlem for 2 år 
Ad 8.  Søren Hansen vælges enstemmigt som bestyrelsessuppleant for 1 år 
Ad 9.  Suzanne Baadsgaard vælges enstemmigt som bilagskontrollant for 1 år 
Ad 10.  Vagn Olsen vælges enstemmigt som bilagskontrollantsuppleant for 1 år 
Ad 11.  Karin Hansen fortæller, vi måske kan søge paragraf 18 midler, hvis vi flytter til 
 Aktivitets Centret. Der er en god diskussion om tilskud og arrangementer. 
 Dorte Birch fortæller, vi kan søge koncertudvalget om tilskud til instrumenter, 
 mikrofoner og lignende. 
 Anne takker for god talelyst og takker for valget. 
 Hun takker Jan for at styre debatten godt. 
 Jan takker for god ro og orden, og lukker generalforsamlingen kl 21,00 
 
Referent: Anne-Kirsten Neergaard 
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Beretning ved generalforsamlingen tirsdag den 17. april 2018 
 
Forlæns lever vi livet, baglæns forstår vi en gang. Det, som vil snære og tynge, det løsner 
sig ofte i sang. 
Lev dit liv mens du har det – lev det i stilhed og storm. Se fuglene letter mod vinden. I 
modvind ta´r livet sin form. 
Jeg har i den sidste måned tænkt - det er op af bakke, så er der medlems tilbagegang, 
besvær med tider og lokaler, ja, i det hele taget har der mange udfordringer. 
Jeg havde lige glemt min ellers synes jeg selv positive tilgang til livet. 
Det hjalp at synge Fuglene letter mod vinden i går til en anden generalforsamling.  
I dag har vi generalforsamling og i dag er det tid at gøre status over det sidste år, hvad er 
sket og hvilke visioner har bestyrelsen for det næste år. 
Vi har haft følgende viseaftener siden sidste generalforsamling 
Anna`s ballader med gæster fra Visens Venner i Brønshøj 
Syng med Mogens Bækgaard 
Tove Ditlevsen og PH viser 
Den dejligste vise som ViseTeatret opførte 
Nordiske viser og Sigfred Pedersen viser 
De unge og os andre 
Af udearrangementer har vi været i Aktivitetscentret og Bromølle Kro med Hjælpetjenesten 
ligesom vi har været gæster i Visens Venner i Slagelse 
Vi har traditionen tro også været i Gl. Svebølle Forsamlingshus, hvor vi leverede en blandet 
buket, arrangementet var godt besøgt, så der var liv i forsamlingshuset.  
 
Vi har i bestyrelsen evalueret sæson 2017 / 2018, vi vil også gerne i dag have 
tilbagemeldinger på viseaftenerne. Hvad er godt, hvad er mindre godt? 
Er de festlige, er de kedelige, bliver man i godt humør, når man går hjem, eller tænker man, 
den aften kunne jeg have brugt anderledes? 
Vi vil jo gerne ramme alle vores medlemmer, så derfor er viseaftenerne med forskellige 
emner, eller skal jeg sige stille viser, sjove viser, slemme viser, 
revyviser, filmviser, nordiske viser, unge viser og meget, meget andet. 
Vi er dog enige om i bestyrelsen, at der har manglet fællessange i denne sæson, så det vil 
vi rette op på.  
Planlægningen af sæson 2018 / 2019 er godt i gang, vi har næsten sæsonen på plads. Vi 
mangler kun det sidste. 

 
MASTERCLASS FOR VISESANGERE 

Det afholdes den 13. – 14. oktober kurset omhandler Visefortolkning og sceneoptræden. I 
år afholdes det i Nordjylland. 
Jeg har en indbydelse, hvis der er nogen, der interesseret, og jeg er sikker på, Dorte er 
parat til at svare på uddybende spørgsmål vedrørende Master Class. 
Det nordiske visemagasin, vil jeg anbefale, at I abonnerer på, det er et fyldestgørende blad, 
med rigtig mange gode artikler fra både Norge, Sverige og Danmark. 
 
Hanne og Anne-Kirsten var delegerede til Landsmødet i Hillerød i september,  
Vi havde fra Kalundborg fremsendt et forslag til forretningsordenen, om at der kunne 
udstedes tilhørerbilletter til regional- og landsmøder, hvis der var plads naturligvis uden 
tale eller stemmeret.  
Beslutningen blev:  
Der kan ansøges om tilhørerplads ved lands- og regionalmøder.  
Bestyrelsesmedlemmer i foreninger i VVD, kan ansøge om tilhørerpladser. 
Tilhørere har hverken tale- eller stemmeret. 
Forslaget blev vedtaget, men i en anden form end vores oprindelige forslag, hvor der skulle 
være mulighed for at deltage også som menigt medlem under forudsætning af, der var 
plads. 
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Lørdag den 10. marts 2018 var der Regionalmøde i Visens Venner i Danmark øst for 
Storebælt,  
Hanne Ilkjær og jeg var delegerede fra Kalundborg, der kan ikke vedtages noget på 
Regionalmøderne, men der kan tales om eventuelle forslag til Landsmødet i september 
Det var et godt Regionalmøde, vi talte om medlemstilbagegang i Visens Venner i Danmark 
altså foreningerne på landsplan, jeg må desværre også sige Kalundborg har 
medlemstilbagegang. Vi vil alle gerne rekruttere yngre medlemmer, spørgsmålet er blot, 
hvordan gør vi det. Hvorfor er det så svært at tiltrække yngre kræfter til Visens Venner? 
Er vi for gammeldags, vi bestræber os på at modernisere foreningen og stadig leve op til 
formålsparagraffen, som bl.a. lyder 
Foreningens formål er at styrke interessen for visekunst samt bevare og udvide kendskabet 
til visekunst i almindelighed og dansk visekunst i særdeleshed. 
Skal vi som det blev sagt på regionalmødet lave nogle viseaftener a la Mariehaven, 
forventer vores medlemmer mere underholdning . 
Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men det skal ikke erstatte visen, som vi kender  
den i dag. 
På regionalmødet kom Benjamin Aggerbæk, som fortalte om sit samarbejde med 
singer/songwriterne på landsplan. 
Der blev udtryk ønske om at der etableres et samarbejde mellem dem og os, så det kan 
inspirere og styrke arbejdet med visen i Danmark. 
Benjamin var meget inspirerende at høre på, men desværre kunne vi ikke se, at vi kunne 
bruge ham, da vi ikke har nogen i vores forening, der skriver deres egne viser. 
Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. 
Vi er rigtig glade for, vi i Kalundborg har traditionen med De unge og os andre.  
Jeg synes, det er skønt at blande børn, unge mennesker og os andre en gang om året.  
Tænk hvis nogle af de unge, synes, det er så godt at komme i Visens Venner, så de melder 
sig ind og bliver udøvende. 
Så selvom optimismen måske ikke er så stor på landsplan, er vi stadig optimistiske i 
Kalundborg. 
Vi vil gerne tiltrække flere medlemmer til foreningen og til viseaftenerne, 
Jeg synes også, det ville dejligt, hvis der mødte mange flere op til generalforsamlingen, det 
er her, vi sætter rammerne for foreningen og for hvad vi ønsker af vores forening. 
Vi vil gerne forny os, så jeg har på et tidligere bestyrelsesmøde foreslået, at vi holdt 
generalforsamling i forlængelse af viseaftenen. 
Vi kunne holde generalforsamling en time, og så begynde viseaftenen, måske vi på den 
måde kunne få flere til at deltage i generalforsamlingen. 
Bestyrelsen synes desværre ikke om mit forslag. Det er muligt, jeg har for høje 
forventninger til deltagelse til generalforsamling og viseaftener, men noget nytænkning skal 
der til, hvis vi skal føre foreningen videre. 
En fra bestyrelsen har foreslået, vi holder generalforsamling først og spiser bagefter, jeg er 
rimelig græsk katolsk bare vi kan tiltrække flere medlemmer. 
Alle udøvende gør et stort stykke arbejde, så fortjener de også opbakning. 
Vi mangler hænder, så hvis nogle har lyst til at være praktisk medhjælper, så sig endelig til. 
Vi har mistet en del medlemmer i det sidste år, der er nogle stykker, der har meldt sig ud. 
Nogle fordi de synes viseaftenerne er lidt kedelige, det er ærgerligt, de ikke kommer med 
forslag til forbedring i stedet for at melde sig ud. 
Vi er lydhøre overfor nytænkning, jeg synes også i al beskedenhed, jeg spørger på hver 
eneste viseaften, om der er noget, vi kan gøre anderledes. 
 
Vi har talt om, vi eventuelt skal flytte til Aktivitetscentret, om det er mere bynært, så vi kan 
tiltrække flere til viseaftenerne. Der er dog nogle ting, der skal undersøges først.  
Vi kan ikke øve eller holde generalprøve onsdage, så vi skal have svar på, hvilke dage, vi 
så kan øve mm. 
Aktivitetscentret er et nøglehus, så vi skal lukke og slukke efter os, og skal den der har 
nøglen, så forpligtige sig til at være der på alle øvere, hulemøder o.s.v. 
Så det skal vi have behandlet i bestyrelsen. 
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Afslutning 
 
Vores forening kan ikke eksistere uden frivillige, og vi sætter stor pris på alle vores 
udøvende, alle der gør en indsats for Visens Venner. Tak til jer alle. 
Vores bestyrelsesmedlem Peter Havlykke stoppede i bestyrelsen i efteråret på grund af 
flytning til Korsør. Tak til Peter for hans indsats i Visens Venner igennem mange år. 
Peter var også webmaster, det job har Søren Hansen lovet at overtage. 
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.  
 
Dagen i går er for evigt 
borte 
Blandt millioner af dage 
Du synes, den svandt før 
du rigtig forstod det 
Og nu kan du kun se dig tilbage. 
 
Dagen i morgen – hvad ved 
du om den 
Om hvad du skal vinde eller miste 
Om den bringer solskin og 
glæde med 
eller om den bliver – den sidste. 
 
Men dagen i dag 
Denne levende stund 
Den har du i dine hænder 
Grib den og brug den med 
Hjerte og mund 
førend bladet i bogen sig vender. 
 
Anne Juul 

 

Bestyrelse: 
 
Anne Juul: Formand.: Strandbakken 118, 4400  Kalundborg 
e-mail: annejuul@ka-net.dk  Telefon: 61 10 35 60 
 
Anne-Kirsten Neergaard: Næstformand og sekretær  
e-mail: ak@petestate.com 
 
Hanne Ilkjær: Kasserer.: 
e-mail: ilkjaer1@gmail.com 
 
Karin Hansen: Bestyrelsesmedlem  og tovholder for den praktiske gruppe: 
e-mail: rud.karin@gmail.com 
 
Jan Hyldal: Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for scrapbogen og fotograf: 
e-mail: janhyldal@hotmail.dk 
 
Søren Hansen: bestyrelsessuppleant og Webmaster 
e-mail: soereneh@gmail.com 
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Næste nummer af Strofen udkommer i September- 2018 

Indlæg til bladet sendes til:  
Redaktør: Karen Margrethe Silberbauer  

Tlf.: 42 51 15 99  
e-mail: ka-ma.silberbauer@ka-net.dk 

Indlæg til bladet senest: onsdag den 29. august 2018 
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside: 

www.visensvennerkalundborg.dk 
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