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og 
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Foreningens 8. regnskabsår 



Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Budget til orientering. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:  

Annette Jørgensen (villig til genvalg). 

Ejvind Egdal (villig til genvalg). 

Marie Holmsten (villig til genvalg). 

Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er: 

Torben Kristensen, samt yderlig en suppleant. 

8. Valg af revisor og suppleant. 

Revisor: På valg er Ebbe Knudsen 

Revisorsuppleant:  

9. Eventuelt. 



 Vissenbjerg Borger- og Kulturforening 

 

Beretning 2018 

 

Året 2017 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. 

Foreningen blev i september af Folkeoplysningsudvalget godkendt som en forening efter 

folkeoplysningsloven. 

”Udvalget har besluttet at godkende Vissenbjerg Borger- og Kulturforening som en forening med 

folkeoplysende voksenundervisning”. 

Det betyder blandt andet at vi kan søge om tilskud til vore foredrag. Men vi betragter det i al beskedenhed 

også som en anerkendelse. 

Overordnet set har vi en god stabil økonomi, men der har i år været et par store udgifter til nyt inventar. Det 

vender vi tilbage til længere fremme i beretningen og i regnskabet, som fremlægges af kassereren. 

Ved årets afslutning var vi 136 medlemmer. 

 

Foredrag og andre arrangementer: 

Der blev i 2017 afholdt 17 arrangementer: 

Den 14. januar havde vi fernisering med en ny billedkunstner. Pia Svane. 

Den 26. januar Årets første foredrag med Svend Brodersen fra Gram Slot, som fortalte om forløbet omkring 

købet af Gram Slot og hvordan det ændrede familiens liv. ca. 70 gæster. 

Den 8. februar var der teater i samarbejde med Vestfyns Teaterforening. Det var en forestilling med Allan 

Højer med titlen ”Halfdan - Livet er en morgengave” en kabaret med Halfdan Rasmussens viser og tekster. 

ca. 85 gæster. 

Den 18. marts fernisering med en ny billedkunstner. Grethe Yde Jensen. 

Den 23. marts var der generalforsamling. Efter generalforsamlingen rejseforedrag fra Australien med Ingrid 

Henriksen og Jørgen Bjerring fra Sulelængens Venner i Magtenbølle. 

Den 5. april Underholdning med Tage Krog Nielsen og Niels Peter Holm (bedemanden fra Kerteminde) med 

viser og monologer fra Osvald Helmuths univers.  

Den 20. april havde vi arrangeret virksomhedsbesøg ved Tenax Sild i Nyborg. Det var et ”kør selv” 

arrangement, hvor vi havde et begrænset deltagertal på 30 personer, men der var mange flere, der gerne ville 

have været med. 

Den 6. maj. Udflugt til Gram slot som opfølgning på foredraget med Svend Brodersen den 26. januar. Der 

var tilmeldt 54 deltagere til en rigtig god dag.  

Den 7. maj "Ud i naturen" Skovens dag i samarbejde med naturvejleder Carsten Hansen. Det blev ligeledes 

en fin forårsdag i skoven med ca. 35 deltagere. 

Den 18. august afholdtes den årlige golfturnering "Vissenbjerg Championship". Som denne gang blev 

afviklet på Blommenslyst Golfklubs bane med 51 deltagere.  

Den 22. august. På initiativ fra Johs. Tolstrup blev der i samarbejde med Hjerteforeningen afholdt et 

informationsmøde om hjertestartere. 

Den 2. september Fernisering med billeder af Louise Hansen. 



Den 21. september foredrag med Niels Ole Frederiksen om sin barndom i Horsens Tugthus som søn af 

fængselsdirektøren. 

Den 25. oktober. Foredrag med forfatteren Leif Davidsen i samarbejde med biblioteket. Stor succes med ca. 

140 deltagere. 

Den 1. november havde vi i anledning af kommunevalget inviteret til vælgermøde. Alle opstillede partier var 

inviterede. Der var stor interesse om mødet. Det er efterhånden også blevet tradition for at vi arrangerer 

gammeldags vælgermøder når der er valg til byråd og folketing. 

Den 2. november. Biblioteket havde inviteret Peter Abrahamsen til at underholde, og vi havde lovet at stå for 

salg og servering af drikkevarer mm. 

Den 17. november havde vi den årlige vinsmagningsaften i samarbejde med Dagli brugsen i Vissenbjerg. 

Den 3. december var der juletræstænding i samarbejde de øvrige foreninger i Vissenbjerhus og KFUM-

spejderne. Der var ca. det samme antal besøgende, som året før. Det er svært ikke at blive imponeret over det 

store fremmøde. 

Det er fjerde gang det bliver afholdt, og vi er enige med de øvrige foreninger om at det er blevet en tradition, 

som vi gerne vil udvikle yderligere på. 

Det betyder i første omgang, at der skal etableres en bedre fordeling af arbejdsopgaverne. Det går vi i gang 

med i august samtidig med planlægningen af årets juletræstænding.  

Flagning ved Vissenbjerghus: 

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

Investeringer og forbedringer: 

Vi har sammen med menighedsrådet investeret i en ny projektor og en anden opvaskemaskine. Det har 

selvfølgelig påvirket årets regnskabsresultat.  

Projektoren var simpelthen blevet så ustabil, at det var blevet nødvendig med en anden. 

Opvaskemaskinen var opslidt og en udskiftning var nødvendig. 

I starten af året købte vi den hjertestarter, som Røde Kors gav os et tilskud på 10.000,- kr. til i slutningen af 

2016. Den hænger nu i et skab i indgangspartiet til Vissenbjerghus.  

Samarbejde med andre foreninger og andre. 

Vi har en løs aftale med Sulelængens venner i Magtenbølle om samarbejde. 

Vi henviser til dem på vores hjemmeside via et link.  

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. Et samarbejde, som vi sætter meget stor pris på. 

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 anden generalforsamling har netop været afholdt. 

Der er link til Lokalrådet fra vores hjemmeside.  

Aktivitetsprogram for 2018 

Vi er foreløbig kommet godt i gang med 2018.  

Den 13. januar havde vi fernisering på en ny maleriudstilling med billeder af Annie Benjaminsen. 



Derefter i samarbejde med Lokalhistorisk forening og Lokalrådet et foredrag med Jeanette Varberg, 

museumsinspektør i Moesgaard Museum og fra 1. februar i Nationalmuseet. ca. 80 gæster. 

Dernæst Vestfyns Teater med "Senior stand-up" med Jan Hertz den 7. februar med 45 gæster. 

Den 14. marts var vi på virksomhedsbesøg hos Montana i Hårby. Et kør selv arrangement – 22 deltagere. 

Den 6. maj er det skovens dag. Det bliver også i år med naturvejleder Carsten Hansen. 

Den 17. maj Temamøde med EU-parlamentsmedlemmerne Christel Schaldemose og Bendt Bendtsen. Emnet 

for aftenen er EU´s indflydelse på dansk lovgivning. 

Den 17. august afholder vi vores årlige golfarrangement "Vissenbjerg Championship", som i år bliver afviklet 

på Barløseborg Golfklubs baner. 

I november regner vi med at arrangere vinsmagning som vi plejer.  

Ligeledes i november har vi en aftale med Vestfyns Teaterforening om en forestilling med Allan Højer med 

titlen ”Takt og tone” i anledning af 100 året for udgivelse af Emma Gad´s bog med samme titel. 

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

Bestyrelsen har i årets løb holdt 6 bestyrelsesmøder, samt nogle udvalgsmøder. 

I møderne har 1. suppleanten deltaget sammen med bestyrelsen. 

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

 

Jeg vil 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 





 



 


