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Vissenbjerg Borger- og Kulturforening 

 
Beretning 2017 

Året 2016 har været præget af stor aktivitet på flere områder. 

Efterhånden er vi ved at have en stabil rytme i vores arbejde, og vi er allerede kommet rigtig godt fra start i 

det nye år. 

Vores økonomi er overordnet meget sund, selv om vi i år må notere et underskud på ca. 30.000,- kr, 

som udelukkende skyldes en planlagt investering på 48.000,- kr. 

 
Foredrag og andre arrangementer: 

Der blev i 2016 afholdt 10 arrangementer: 

Den 18. januar var det sportsjournalisten Erik Nielsen, der fortalte om sit liv og viste billeder fra blandt 

andet de olympiader, han havde refereret fra. Det var den aften det halve af Vissenbjerg var mørkelagt fra ca. 

kl. 18 til 19. Så vi havde næsten forberedt os på at skulle gennemføre foredraget kun med stearinlys. Men 

miraklet skete, lyset kom igen lige omkring kl. 19. 

Den 22. februar holdt fysioterapeut Jacob Baunsgaard fra Vissenbjerg Fysioterapi foredrag om den sunde 

livsstil. Det var et ganske underholdende og lærerigt foredrag. 

Den 17. marts var der generalforsamling.  

Efter generalforsamlingen fortalte Erik Juul Knudsen om sin tur til Kilimanjaro og viste lysbilleder fra turen. 

Den 7. april var der foredrag med forfatteren og filminstruktøren Niels Malmros. Hvor vi så klip fra nogle af 

hans film og hørte en meget åbenhjertig fortælling om hans liv. Dette foredrag var arrangeret i samarbejde 

med Vissenbjerg Bibliotek. 

Den 1. maj "Ud i naturen" Skovens dag i samarbejde med naturvejleder Carsten Hansen og KFUM 

spejderne. 

Den 12. august afholdtes den årlige golfturnering "Vissenbjerg Championship". Som denne gang blev 

afviklet på Langesø Golfklubs bane med 54 deltagere. Årets vinder af turneringen blev Jørgen Laursen, 

Andebølle. 

Den 25. august. Virksomhedsbesøg ved Carl Hansen Møbler i Gelsted. Der kunne maksimalt deltage 25 på 

rundvisningen. Interessen for at komme med var meget stor, vi blev derfor nødt til at afvise en del. Det var et 

spændende besøg med direktøren som guide.  

Den 15. september blev det planlagte foredrag aflyst på grund af foredragsholderen, Hanne Bech- Hansens 

pludselige dødsfald. 

Den 27. oktober foredrag med forfatteren Søren Ellemose om Mærsk. Et meget spændende foredrag om et af 

Danmarks største og vigtigste virksomheder. 

Den 17. november havde vi den årlige vinsmagningsaften, igen i år i samarbejde med Meny Aarup. 

Den 27. november var der juletræstænding i samarbejde de øvrige foreninger i Vissenbjerhus og KFUM 

spejderne. Det er tredie gang det bliver afholdt, og vi må konstatere, at der kommer flere deltagere år for år. 

Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, som vi nok skal løse. 

Det er enstemmigt besluttet af alle deltagende foreninger, at det bliver gentaget i 2017.  

 
Derudover har vi haft forskellige maleriudstillinger med tilhørende ferniseringer. Det har primært været 

kunstnere med en vis lokal tilknytning. 



 
I samarbejde med de øvrige foreninger, har vi stadig en aftale om flaghejsning på alle flagdage på den gamle 

kommunale flagstang.  

 
Investeringer og forbedringer. 

 
Den store investering i 2016 har været ombetrækning af alle de røde stole i salen. Det har beløbet sig til ca. 

48.000,- kr. men vi mener selv at det har været alle pengene værd. 

Derudover har vi købt skinner til ophæng af malerierne. Det er en stor lettelse, og skåner selvfølgelig også 

væggene. 

 
Samarbejde med andre foreninger. 

Som noget nyt har vi i slutningen af året haft en snak med Sulelængens venner om at indlede et vist 

samarbejde. Som det første resultat af dette samarbejde, har Ingrid Henriksen og Jørgen Bjerring tilbudt, at 

holde et foredrag om Australien her i aften.  

Vi har også lagt et link til deres hjemmeside på vores hjemmeside. 

Derudover er der endnu ikke aftalt noget konkret. 

Vi har stadig en aftale med Industriens Foredragsforening om gensidige rabatter ved henholdsvis deres og 

vore foredrag. 

Som tidligere nævnt, har vi i årets løb haft en del samarbejde med de andre foreninger, der har til huse i 

Vissenbjerghus. 

Vi er enige om at mødes med jævne mellemrum for at drøfte forskellige sager af fælles interesse. 

 
Lokalråd. 

5492 Vissenbjerg Lokalråd blev dannet i 2016. 

Rådets første generalforsamling med tilhørende borgermøde har netop været afholdt. 

Der er link til Lokalrådet fra vores hjemmeside.  
 

Aktivitetsprogram for 2017 

Vi er foreløbig kommet godt i gang med 2017.  

Den 14. januar havde vi fernisering på en ny maleriudstilling med billeder af Pia Svane. 

Derefter Svend Brodersens foredrag om Gram Slot den 26. januar, med ca. 70 deltagere. 

Dernæst Vestfyns Teater med "Halfdan- Livet er en morgengave" den 8. februar med 85 deltagere. 

Den 18. marts havde vi fernisering på en ny kunstudstilling med billeder af kunstneren Grethe Yde Jensen. 

Den 5. april kommer "Bedemanden fra Kerteminde" ledsaget af Tage Krogh Nielsen på piano. Det kan vi 

godt glæde os til. 

Torsdag den 20. april er der virksomhedsbesøg ved Tenax Sild i Nyborg. Det er et kør selv arrangement. 

Den 6. maj tager vi på udflugt til Gram Slot. Der er nu tilmeldt 54 personer. Det er heldigvis lykkedes os at 

skaffe en større bus med 55 pladser. Så der bliver plads til alle. 

Den 7. maj er det skovens dag. Det bliver også i år med naturvejleder Carsten Hansen. 

Den 11. august afholder vi vores årlige golfarrangement "Vissenbjerg Championship", som i år bliver afviklet 

på Blommenslyst Golfklubs baner. 

Den 25. oktober er der i samarbejde med biblioteket planlagt et foredrag med forfatteren Leif Davidsen. 

I november regner vi med at arrangere vinsmagning som vi plejer. Datoen ligger ikke fast endnu.  



Datoer m.m. bliver lagt på hjemmesiden og skærmen i vinduet, så snart de foreligger. 

Onsdag den 7. februar 2018 er der aftalt teateraften med Vestfyns Teater. Det bliver et stykke, der hedder 

"Senior Stand-up" med skuespilleren Jan Hertz. 

 
Der er bevilget penge til renovering af toiletterne i kælderen. 

Kommunen er i gang med projekteringen. 

Det er et renoveringsprojekt, som også omfatter et handikaptoilet. 

Hvad kan vi så ønske os mere! 

Jo vi vil også gerne have suppleret vores porcelæn. Det kniber lidt med både kopper og glas, når vi er mange. 

Det kunne også være rart, hvis vi engang kunne få renoveret ventilationsanlægget. 

Og så ville det være dejligt, hvis vi en gang kunne komme af med den dårlige lugt, der næsten altid er i hele 

huset!! 

 

I december modtog vi et tilskud på 10.000,- kr. fra Røde Kors, Vissenbjerg, til køb af en hjertestarter. 

Hjertestarteren er købt, restbeløbet deles mellem Vissenbjerg Menighedsråd og Vissenbjerg Borger- og 

Kulturforening. 

 

Bestyrelsen har i årets løb holdt 8 bestyrelsesmøder, samt nogle udvalgsmøder. 

I møderne deltager 1. suppleanten sammen med bestyrelsen. 

Det brød vi serverer til vores arrangementer, er stort set altid hjemmebag. 

Vi har desværre haft lidt sygdom i vores bestyrelse i det forløbne år. Det var derfor ekstra godt, at vi fik 

udvidet bestyrelsen med et medlem sidste år. 

Det kunne være rigtig dejligt, hvis det kunne lykkes, at få endnu et medlem valgt ind i bestyrelsen i år. 

Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra nogen, der blot vil hjælpe til uden at binde sig for et 

bestyrelsesarbejde. 

Efter dette hjertesuk vil jeg til slut sige tak til medlemmerne for jeres opbakning, og samtidig vil jeg takke 

bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde. 

 

På bestyrelsen vegne 

Bjarne Kristensen 

formand 



 



 



Budget 2017 
 

 

 

Regnskab 2016 Budget 2017 

Indtægter     

Kontingenter 11550 11500 

Entre 14223 25000 

Deltagergebyr Gram Slot 0 21600 

Diverse indtægt 182 2000 

Lejeindtægter 28700 30000 

Lejeindtægt overført fra 2014 0 0  

Renter driftskonto 18 20 

Sponsorer juletræstænding 4100 5500 

Hjertestarter 10000 900 

SUM indtægter 68773 96520 

      

Udgifter     

Møde omkostninger 24013 30000 

Udflugt til Gram Slot 0 21000 

Hjemmesiden 774 800 

Gebyr Totalbanken 251 250 

Inventar 48201 5000 

Vedligeholdelse 3364 2000 

Rengøringsmateriel 33 100 

Forsikring 2374 2380 

Husleje 5000 5000 

Porto + kontor 48 0 

Juletræstænding 5185 5500 

Diverse udgift incl. gaver 265 500 

Hjertestarter 0 11800 

SUM udgifter 89508 84330 

      

Årets resultat -20736 12190 

 

 


