
  

  

 

 

 

Nr. 30 (199) marts 2019 

Viseaften 5. april 2019 
 

”…SÅ BLIVER DET IKKE MEGET BEDRE…!” 
 

 Asminderød Sognegård  

(dørene åbnes som sædvanligt kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)  

 
Den sidste viseaften i sæsonen vil vore egne visesangere befolke scenen. De er blevet bedt om at 
synge de viser, de selv kan lide, hvilket jo er et indlysende krav. Ellers skal man jo have penge for at  
synge, og det er der ikke afsat penge til. Der kommer heller ikke gæster udefra, idet jeg mener, at vi  
sagtens selv kan få en viseaften til at blive en god oplevelse ud fra devisen 
 

MAN SKAL IKKE SÆTTE SIT LYS UNDER ET TÆPPE 
 
Og de optrædende får denne gang rigtig god tid til at folde sig ud. Det betyder, at de må op at stå 

på tæerne. Jeg håber derfor, at de som vanligt ikke er på hælene denne aften. 

Og med publikums altid dejlige medspil kan det kun blive en sæsonafslutning, der gør, at vi ses igen 

til september, alle sammen! 

Verner Sjøholm 

visevært

 

  

  

  

  

  

  

  

HUSK   TILMELDING     

via vores  booking system  www.vvin.d k   

hvor du kan gå ind og reservere plads.   

Vi ser meget gerne, du reserverer plads  14  dage før   en viseaften.   

HUSK   også at gå ind og slette din reservation    

senest   onsdagen før   en viseaften, hvis du bliver forhindret i at komme.   
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I VISENS VENNER I NORDSJÆLLAND 

Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18.30 

Sted: Hos Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå 

Dagsorden, som følger: 

1. Valg af dirigent.    
2. Formandens beretning.  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  
4. Fastlæggelse af kontingent.   
5. Nyt fra Visens Venner Danmark.  
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse: 

På valg er Solvejg Guldberg, Verner Sjøholm og Lene Kragh Pedersen.  
Solvejg og Verner er begge villige til genvalg. Lene ønsker ikke genvalg.  

8. Valg af 2 suppleanter.  
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. Send venligst til valentin.lone@get2net.dk 

Alle skal være velkomne til generalforsamlingen, også vennekredsen. Vi beder om 

tilmelding til denne generalforsamling på mail valentin.lone@get2net.dk 

da Solvejg gerne vil vide, hvor mange der kommer. Tilmeldingsfrist: Senest 25. april. 

NB! Der er INGEN spisning, men foreningen byder på øl og vand.  

 

                                                        

På gensyn/bestyrelsen. 
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Første viseaften i næste sæson 

finder sted fredag d. 13. september 2019 

Nærmere herom i SKJÆLM, som sendes ud til alle medlemmer i 

begyndelsen af august måned 2019. 

**********************************                               

 

  

   

                               VVIN’s bestyrelse:  

  

 

Formand  

og sekretær:  Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde    tlf. 4913 5531       

                        e-mail: valentin.lone@get2net.dk                        mobil: 2573 8973  

Kasserer:       Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå                tlf. 4817 6325          

                       e-mail: solgul@teliamail.dk                                             mobil: 2855 1843         

Best.medl.:     Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten      tlf. 4922 2861       

    e-mail: sjoholm@mail.dk                                                    mobil: 2348 9336  

 Iben Hasselbalch, Rypevænget 203, 2980 Kokkedal.       tlf. 4576 4176    

 e-mail: iben@hasselbalch.com                                            mobil: 2625 4176  

 Lene Kragh Pedersen, Hasselhøj 10, 3070 Snekkersten   mobil: 2168 3182    

 e-mail: lmkp@outlook.com  

  

VVIN’s giro: 9301828 

eller Danske Bank: 1551   

9301828  

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin  

Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk  
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