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Visens Venner i Danmark

www.visensvenner.dk
Bank: 4317-4216849
CVR.nr. 36107391

Landsmøde, den 18. september 2021 i Kjellerup

Referat
Til stede var 53 delegerede samt dirigenten. Desuden var Kim Ravn-Jensen og Peter Lorentzen til stede. Deres
deltagelse blev godkendt af Landsmødet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
a. Karsten Jørgensen, VV Kjellerup, blev valgt som dirigent og
b. Helle Juul Sørensen, Veteraner af VV, samt Thomas Kirkegaard, VV Hillerød, blev valgt som
stemmetællere.
Dirigenten konstaterede herefter, at Landsmødet var indkaldt rettidigt, idet indkaldelsen var
udsendt den 27. august 2021
2. Formandens beretning
Dorte Birch aflagde en omfattende beretning, hvori hun:
a. beklagede, at Visens Venner i Køge og Lemvig havde set sig nødsaget til lukke.
b. omtalte, at VVD nu var medlem af DATS (med AKKS som paraplyorganisation).
c. gav en kort orientering om problemer mellem redaktionen for visemagasinet i Danmark på
den ene side og redaktionerne i Norge og Sverige på den anden. Yderligere omtale blev
henvist til dagsordenens pkt. 4a.
d. takkede Kirsten Holdt Jørgensen og Ole Christensen for deres entusiasme for at holde gang i
Masterclass med Jon Hollesen som instruktør (i år 12. – 14. november udelukkende ved
egenbetaling).
e. beklagede, at virtuelle møder i NordVisa var med svingende resultat, bl.a. som følge af
sprogvanskeligheder.
f. udtrykte glæde og tilfredshed med Ryslinge-kurset 2021 og rettede en tak til Bente Kure og
alle instruktører og akkompagnatører samt kursister.
g. glædede sig over Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, der vil oprette et visekursus med en lidt
anden karakter end Ryslinge. Kim Ravn-Jensen vil være én af foredragsholderne.
h. omtalte VVD’s Facebook, som var blevet etableret på initiativ af Britt Schirmacher, VV
Ballerup, som også havde taget initiativ til en artikel i ”Autocamperen”.
i. suppleret af Hans Aagaard beskrev forberedelserne til Alsang i 2020.
j. fortalte, at en stor del af VVD’s scrapmateriale var forsvundet, efter at det i 2019 var blevet
fordelt til nogle medlemmer for sortering.
k. glædede sig over samarbejdet med Sangens Hus om bl.a. ”Små synger sammen”.
l. beklagede, at Covid-19 havde resulteret i en lang række aflysning af kulturarrangementer –
ikke mindst i VVD regi.
Og Dorte sluttede sin beretning med en ”farveltale”, hvori hun redegjorde for nogle af de
projekter, som hun havde ønsket gennemført, men som ikke blev realiseret, men også glædede
sig over de projekter, der lykkedes.
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Dorte afsluttede sin tale med at rette en tak til lokalforeningerne for deres engagement for visen
og til samarbejdet i Forretningsudvalget.
”Lad os sammen gøre Visens Venner til et rart sted at være, så nye mennesker får lyst til at
være med” (citat fra ”farveltalen”).
Talen blev mødt med stående applaus og var dermed godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Hans Aagaard gennemgik regnskabet minutiøst. Der var ingen nævneværdige
kommentarer, og regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
a. Sammen med indkaldelsen til Landsmødet havde Forretningsudvalget fremsendt en
redegørelse om den uheldige udvikling i samarbejdet mellem redaktionerne af
Visemagasinet i Danmark, Norge og Sverige. Denne redegørelse blev suppleret at Kim RavnJensen (på vers) og Ole Christensen. Fra flere sider blev der udtryk stor beklagelse over
situationen. Enkelte kunne ikke forstå, at det ikke havde været muligt at finde en mindelig
løsning.
Den hidtidige danske redaktion havde givet tilsagn om at opretholde artikelskrivning til VVD’s
hjemmeside og med mulighed for at det nordiske visemagasin kunne bringe disse artikler
uden ændringer af indhold, billedmateriale m.v.
Dorte Birch kunne desuden meddele, at de norske og svenske samarbejdspartner havde
afstået fra kravet om ét års opsigelse af samarbejdet. VVD vil herefter kun være engageret
til udgangen af 2021, hvilket i praksis vil betyde til og med udgivelse af Viser/Visor nr. 18.
Da der således ikke syntes nogen mulighed for VVD’s fortsætte engagement i Visemagasinet
var de blot tilbage at stemme om, hvilken af de foreslåede abonnementsmuligheder – jf.
Forretningsudvalgets fremsendte redegørelse – der skulle gennemføres:
Alt. 1, der kræver dansk administration af abonnenter: 0 stemmer
Alt. 2, hvor abonnement skal tegnes direkte med administrationen i Norge: 6 undlod at
stemme – resten eller 47 stemte for.
b. Forslag fra VV Frederikssund om kontingentfrihed for 2021/22. Da forslaget havde
sammenhæng med næste punkt på dagsordenen, Budget, blev forslaget henvist hertil.
5. Budget for 2021/22
Kasserer Hans Aagaard gennemgik de enkelte budgetposter og fremhævede, at der i budgetforslaget
allerede var indarbejdet en vis imødekommelse af VV Frederikssund forslag.
Det viste sig herefter, at der var stor forskel på, hvorledes de enkelte foreninger har håndteret
kontingentopkrævning efter Covid-19.
Ved afstemning var der 2 stemmer for VV Frederikssunds forslag. Ingen stemte imod
Forretningsudvalgets budgetforslag, der således blev godkendt.
6. Optagelse/udelukkelse af en forening ”Visens Venner”: Ingen
7. Valg
Der var ingen modkandidater til de af Forretningsudvalget foreslåede kandidater til
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Revisor:
Erik Bentzen, VV Furesø
som herefter alle var valgt – kassereren for ét år.
Thomas Kirkegaard stillede sig til rådighed som revisorsuppleant uden modkandidat, hvorfor han
også var valgt.
8. Næste Landsmøde: Dato og arrangør
VV Frederikssund ville gerne afholde landsmødet, men gjorde opmærksom, at man ikke i
Frederikssund råder over faciliteter, der kunne måle sig med dem i Kjellerup og, at prisniveauet måtte
forventes at ville ligge over niveauet i Kjellerup. Datoen blev fastlagt til den 17. september 2022.
VV Hillerød tilbød af afholde regionalmøde øst den 26. marts 2022, og VV Horsens tilbød at afholde
regionalmøde vest. Foreningen vil vende tilbage med en dato.
9. Eventuelt
Den afgåede formand takkede Hans Aagaard for mange års godt og tæt samarbejde og overrakte
ham herefter gaver.
Herefter talte Erik Lund-Nielsen til Dorte Birch og fremhævede hendes utrættelige og engagerende
arbejde for Visens Venner og med at bringe visen frem til befolkningens kendskab. Også hun fik
overrakt gaver.
Dorte blev herefter hyldet med lang tids stående ovation.
Herefter kunne dirigent takke forsamlingen for god ro og orden og hæve landsmødet.
Den afgåede formand takkede dirigenten for vel gennemført opgave.
Den 19. september 2021
______________________
Karsten Jørgensen, dirigent
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