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Landsmøde 2020 (aflyst pga. corona-krisen) 

Planlagt afholdelse i VV Kjellerup den 12. september 2020 

Formandens alternative langdistance-beretning!   

 

2020 skulle så blive året, hvor Danmarks visevenner ikke kunne mødes, hverken til 

regionalmøde eller landsmøde. Årsag: corona-smittefaren kan ikke negligeres, og vi må følge 

regeringens retningslinjer. 

Jeg er sikker på, at jeg taler på alles vegne, når jeg udtrykker, at vi savner at se hinanden, 

debattere, synge og spille sammen – og at give hinanden gensynskram. Men VVDs 

forretningsudvalg har valgt fornuftens model og aflyst både i marts og nu i september.  

På baggrund af dette har vi besluttet at etablere en slags erstatnings-landsmøde via mail. Der er 

en del information, som s k a l ud til jer, og der er nødvendige valg, som skal afvikles.  

Desuden vil det indebære, at jeg i nærværende beretning inddrager nogle af 

dagsordenpunkterne, som måske kræver supplerende kommentar. 

 

Denne form kræver en n ø d v e n d i g tilbagemelding fra a l l e VVDs lokalforeninger, 

men jeg skønner, at det er ’lovmedholdeligt’, og tror på, at I vil bidrage til et 

ønskværdigt resultat. 

 

Nedlukning af lokalforeninger. 

Det er med beklagelse, jeg må fortælle, at VV Køge den 12. februar 2020 så sig nødsaget til at 

lukke en i øvrigt velfungerende forening. Det var ikke muligt at besætte bestyrelsesposterne, 

efter at formand og kasserer for 3 år siden meddelte, at de ikke ville fortsætte efter 

generalforsamlingen i 2020. VV Køge var en af VVDs ældste lokalforeninger og har gennem 

årene entreret med store visenavne, stået for elegante forestillinger og altid for fulde huse. 

*** 

Den 26. august 2020 modtog jeg besked fra VV Lemvig om nedlukning. Efter et par år med 

lukningstrussel hængende over hovedet så man i øjnene, at posterne som formand, 

næstformand, kasserer og sekretær ikke kunne besættes. VV Lemvig har været en sej forening, 

der ikke stod tilbage for at påtage sig VVDs regional- og landsmøder, og med den geografiske 

placering vil der virkelig blive en tom plads i VVDs landkort. 

 

Tak til begge foreningers bestyrelser! I begge foreninger er ildsjæles indsats kommet 

VVD og VVDs renommé stærkt til gode.  Vi kommer til at savne jer! 

 

AKKS og DATS 

Indenfor de seneste par år har der, som jeg tidligere har orienteret om, været arbejdet ihærdigt 

med at ændre struktur i Amatørernes Kunst og Kultur Samråd/AKKS.  

Begrebet AKKS vil fortsat være en paraply over landsdækkende amatørkultursammenslutninger, 

men under paraplyen er nu stiftet ’Amatørmusik Danmark’, som består af orkesterforbund, 

sanger- og musikerforbund, komponistforbund, korledere, dirigenter, musikskoler o.m.fl. Alt i alt 
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en sammenslutning af forbund, som VVD ikke kan sammenligne sig med i hverken indhold eller 

holdning. 

Derfor har forretningsudvalget besluttet at ændre VVDs medlemskab fra det nyetablerede 

Amatørmusik Danmark til et medlemskab af Dansk Amatør Teater og Scenekunst/DATS.  

Beslutningen er baseret på, at visens drama ikke findes i f.eks. korsang og blandt de øvrige 

medlemmer af Amatørmusik Danmark.  

VVD er blevet godt modtaget i DATS, og jeg vil anbefale jer at læse på DATSs hjemmeside, 

https://www.dats.dk/om-dats/, om mulighed for at søge økonomisk støtte ad den vej og at 

benytte sig af foreningens konsulenter og instruktører.  

På DATSs nyligt afholdte generalforsamling har jeg opfordret til samarbejde landet over, når 

situation og projekt taler for det, og jeg har givet udtryk for, at VVD er åben for nye ideer.  

 

Benyt jer af DATS!  Som medlem i DATS er vi fortsat medlem af ’overparaplyen’ AKKS, idet 

DATS i løbet af 2020 efter nogle års pause igen er blevet medlem af AKKS. 

 

Hvis denne ændring i medlemskab af AKKS giver anledning til spørgsmål, er I som altid 

velkomne til at kontakte mig. Se i øvrigt min formandsberetning 2019. 

 

VVDs hjemmeside 

Visens Venner i Danmark er på vej til at få en ny hjemmeside. Vores webmaster, Ole 

Christensen, har påtaget sig denne fornyelse, og der bliver tale om en hjemmeside, hvor 

medlemmer kan komme med indlæg. Følgende er Oles beskrivelse for mig:  

”På længere sigt vil jeg gøre som jeg har gjort i Århus. Her har hjemmesiden tre "rum". Et 

offentligt rum som alle kan se, et rum til bestyrelsen og endelig et rum til aktivisterne. Her kan 

man altid finde og downloade de dokumenter, der er relevante for det projekt man arbejder med 

- og selv opdatere det, når der sker ændringer. Det gør kommunikationen meget lettere, at alle 

ved, at aktuel info findes på hjemmesiden - og ikke i en lang, uoverskuelig mailtråd.” 

I kan allerede nu klikke jer ind og få et indtryk af siden.  

Desuden har Ole foreslået, at vi opretter ensartede mailadresser for lokalforeningerne, men det 

vender vi tilbage til. 

Tak, Ole, fordi du påtager dig dette store arbejde!  

 

Masterclass 

Masterclass 2019 fik et så vellykket forløb, at deltagere, instruktør og akkompagnatør besluttede 

at arrangere en privat opfølgning i år. Det sker den 13.-15. november i nærheden af Egå, og det 

er igen i år Kirsten Holdt Jørgensen og Ole Christensen, VV Aarhus, der tager den praktiske 

opgave på sig. Alt foregår ved egenbetaling.  

Tak, Kirsten og Ole, for jeres entusiasme! 

 

Kulturmøde Mors 

Som så meget andet i 2020 foregik Kulturmøde Mors digitalt, hvilket dog aldrig vil kunne måle 

sig med den kulturelle oplevelse, som det er at v æ r e midt iblandt boblende kulturaktører. Det 

ville i år have været 8. gang, mødet fandt sted. Arrangør: Morsø Kommune og Region 

Nordjylland. Se mere på: https://www.kulturmoedet.dk/, hvor der fortælles om arrangementer 

på Mors henover resten af 2020. 
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NordVisa og Särö 

Årets Særø-møde er corona-aflyst, og bestyrelsesmøder søges afholdt på nettet. Benyt jer af 

NordVisas hjemmeside: https://www.nordvisa.org/. 

 

Ryslinge-kurset 2020. 

Med Bente Kure i spidsen fik visekurset på Ryslinge Højskole igen et yderst vellykket forløb. Fra 

alle sider har jeg hørt tilfredse udsagn, og VVD støtter med stor glæde op om projektet med den 

økonomi, der kan lade sig gøre, samt PR-mæssigt.  

Højskolen har fået ny forstander, hvilket har betydet et forbedret samarbejde for Bente og de 

øvrige instruktører.  

TAK til jer, der deltog som kursister – og ikke mindst til Bente og I andre, der gjorde 

en indsats som instruktører og akkompagnatører! 

 

facebook 

Tilsyneladende har ’vi’ opdaget, at facebook er en opslagstavle for os alle sammen – herligt – 

hurtig PR og hurtige kommentarer til hinanden og til alverdens andre visefolk!  

Tak til redaktør Britt, fordi du fik os i gang, og fordi du fortsat er ’vagthund’!  

  

Onsong 

Britt har også været ophavsmand til et kursus i Onsong, afholdt i medborgerhuset i Faxe 

Ladeplads. Vi var 12 kursister, som nød godt af den viden og erfaring, Nellie og Frank fra VV 

Helsingør har. Jeg fryder mig ved tanken om alle de ringbind, dette simple/super program kan 

erstatte. Tak for initiativet, Britt, og tak til Nellie og Frank for god undervisning! 

 

Landsmøde 2021 

På min forespørgsel har VV Kjellerup svaret følgende: ” Vi er klar til at tage værtsskab igen den 

18. september 2021. De samme lokaliteter er forhåndsbooket, de samme rammer og de samme 

aftaler med Arena Midt i Kjellerup.”  

Hvis jeg ikke modtager indsigelser mod dette senest den 19. september 2020, er 

ovenstående gældende for næste landsmøde. 

 

Regionalmøder 2021 

Hvis corona-bestemmelserne tillader det i marts 2021, tror jeg, at vi alle har brug for at samles 

til regionalmøder. 

Hvilke foreninger, øst og vest, tilbyder at være værtsforening? Send en besked om det 

til mig senest den 19. september 2020. 

 

 

VALG OG AFSTEMNING 

 

Alt ved dette langdistance-landsmøde er ’første gang’ og uprøvet. 

Derfor anmoder jeg og det øvrige forretningsudvalg om jeres forståelse og smidighed. 
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Der er nødvendige valg, der skal foretages. Fritz Tandrup har f.eks. for længst varslet 

sin afgang fra sekretærposten og understreget, at grænsen gik ved september 2020.  

 

Der er beslutninger af forskellig art, som bør træffes, bl.a. ændringer i vedtægter og 

forretningsorden. Langt de fleste foreslåede ændringer er af  

r e d a k t i o n e l karakter og retter blot op på formulering og små mangler.  

 

Hvad angår de k o n k r e t e ændringer anmoder jeg om jeres velvillighed og 

samarbejde. Det er efterhånden flere år siden, vi lovede hinanden denne revidering 

 

Nyvalg 

Fritz Tandrup ønsker i k k e at genopstille til sekretærposten. 

Forretningsudvalget indstiller Erik Lund-Nielsen, VV Taastrup, tidligere VV Køge, til posten. Erik 

modtager valg. Se medsendte stemmeseddel. (BILAG 1) 

Revisorsuppleant: (Vakant efter VV Lemvigs nedlukning/Sjønne Kallesøe var tidligere 

revisorsuppleant). FU indstiller Peter Lorentzen, VV Kolding. Peter modtager valg. Se medsendte 

stemmeseddel.(BILAG 2) 

 

Varslede valg: 

Kasserer: Hans Aagaard Larsen, VV Furesø, modtager genvalg. Se medsendte stemmeseddel. 

(BILAG 3) 

Suppleant til FU: Ib Østergaard, VV Horsens, modtager genvalg. Se medsendte stemmeseddel. 

(BILAG 4) 

Revisor: Erik Bentzen, VV Ballerup, modtager genvalg. Se medsendte stemmeseddel.(BILAG 5) 

 

Punkt 9 i den ordinære dagsorden: 

’Når en lokalforening må lukke, bliver nogle medlemmer ”hjemløse”. Debat om emnet.  

Helle Juul Sørensen og Erik Lund-Nielsen, VV Taastrup, deltager.’ 

Da FU skønner, at det er en væsentlig debat, vi her må undvære, har vi valgt at sende det 

materiale med ud, som Helle og Erik har tilsendt. (BILAG 6 og BILAG 7a, 7b og 7c). 

Der er tale om begrundelse for etablering af foreningen ViseVeteraner, foreningens vedtægter og 

en ansøgning om optagelse i Visens Venner i Danmark. Ansøgningen sker med anmodning om 

dispensation for bestemmelsen om 1 års eksistens for aspirantforeninger.  

På baggrund af de tidligere nævnte nedlukninger af lokalforeninger og VVDs dalende 

medlemstal i det hele taget anbefaler forretningsudvalget og jeg den ansøgte 

dispensation. 

Vi mener, at nytænkning, nye ideer og åbenhed er nødvendige begreber, hvis Visens 

Venner i Danmark skal have en chance for fortsat eksistens. 

Den overordnede stemmeseddel indeholder afstemning om ansøgningen. 

 

Aflysninger 

Det er med stor beklagelse, jeg ser tilbage på 2020 som et år, hvor så mange værdifulde 

arrangementer er blevet aflyst: Vore regionalmøder, Viser i Vandkanten, Kulturmøde Mors, 

Særø-mødet, Alsangsarrangementer, Musik over Præstø Fjord – og ikke mindst: den enkelte 

Visens Venner-forenings planlagte koncerter.  
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Jeg tror, at mange ligesom jeg, oplever en tristesse over situationen, og at der virkelig skal en 

kraftanstrengelse til for at trække os selv op ved håret!  

 

Jeg håber, at I landet over planlægger jeres sæson, som om alt skal køre normalt. Jeg 

tror på, at det betyder noget for alle medlemmer, at der er koncerter at se frem til og 

at forberede sig til. – Det er muligt, at vi alligevel må aflyse, men lad ikke håbløsheden 

få overtaget med fuldstændig fraværende aktivitet! 

 

Kære Forretningsudvalg 

Tak for jeres samarbejde og støtte i det forløbne år! Det er ikke nok at have formandskasketten 

på – et solidt og kompetent bagland er nødvendigt, og det har jeg haft! Både 

forretningsudvalget, suppleant og revisor-baglandet har været værdifuldt! 

En formand har altid brug for ærlige kommentarer, ros og ris – hvis man altid er enige, 

er der intet, der flytter og udvikler sig! TAK for samarbejdet, og fordi I er der! 

 

Kære Fritz! Jeg troede, du skulle fortsætte som sekretær i m a n g e år – du er jo næsten født 

som viseven og med en blyant i hånden, og dine referater er altid værd at læse.  

Jeg blev ked af din ’opsigelse’, men har stor respekt for, at helbred, familie og andet i dit bagland 

skal have første prioritet.  

Tusind tak for samarbejde og støtte med ris og ros! Jeg sætter pris på, at du fortsat vil være at 

finde i viselandskabet og ser frem til at mødes i diverse sammenhænge. 

(Gave fra VVD vil blive sendt til Fritz, og lokalforeningerne vil blive orienteret om indhold 

efterfølgende. ) 

Kære Erik! Tak fordi du træder til som sekretær (efter det forventelige valg!). Vi har jo kendt 

hinanden gennem mange år, så jeg ved fuldstændig, hvem VVD får som sekretær! Det er også 

en glæde for mig, at du på den måde fortsat knyttes til VVD. 

Kære Peter! Velkommen som revisorsuppleant. Det kan lyde som en post, der ligger langt ude i 

periferien, men bare vent, vi vil ’trække på dig’ og dine kompetencer! Også du hører til de solide 

visevenne-støtter, så tak fordi du vil være med! 

 

Afslutning 

Som jeg varslede i september 2019: dette er min sidste valgperiode. I september 2021 skal I 

vælge en ny landsformand. – Derfor beder jeg jer om - allerede nu - at t a l e om dette 

valg og t a g e s t i l l i n g! 

Lad os sammen gøre Visens Venner til et rart sted at være, så nye mennesker får lyst 

til at være med. Tak for året, der er gået! 

 
ØVRIGE BILAG: 

BILAG 8: Årsregnskab 

BILAG 9: Revisorbemærkning 

BILAG 10: Budget  

Bilag uden nummer: Revideringsudkast 2020_Vedtægter 

Bilag uden nummer: Revideringsudkast 2020_Forretningsorden  

Bilag uden nummer: Forslag til vedtægtsændring 

Bilag uden nummer: Forslag til ændring af forretningsorden 
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Med venlig hilsen  
Visens Venner i Danmark 

Dorte Birch, landsformand 
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